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Uitgangspunten testen behorende bij versoepeling maatregelen
Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 8 mei 2020 (versiebeheer zie onderaan pagina)
Onderstaand vindt u uitgangspunten voor een optimaal testbeleid van personen die, in het
kader van het monitoren van het effect van het versoepelen van de COVID-19-maatregelen, in
aanmerking komen voor testen. Vanaf 6 mei 2020 geldt dit beleid voor:






medewerkers van het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs, (medisch)
kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouders die beroepsmatig in
aanraking komen met groepen kinderen;
personen die beroepsmatig betrokken zijn bij het vervoer van groepen kinderen van en
naar het basisonderwijs, (speciaal) basisonderwijs en kinderopvang;
jeugdtrainers die beroepsmatig in aanraking komen met groepen kinderen;*
kinderen van 0 t/m 12 jaar (in overleg met ouder/ verzorgende) in het (speciaal)
basisonderwijs en kinderen die opgevangen worden op een (medisch) kinderdagverblijf
of de buitenschoolse opvang wanneer er sprake is van een ongewoon aantal kinderen met
klachten (3 of meer kinderen) in een groep (Artikel 26).**

Vanaf 11 mei 2020 geldt dit beleid ook voor:






mensen werkzaam in paramedische contactberoepen;
mensen werkzaam in contactberoepen gericht op persoonlijke verzorging, zoals kappers,
schoonheidsspecialisten en pedicures;
mensen werkzaam in contactberoepen gericht op alternatieve behandelwijzen;
rij-instructeurs;
taxichauffeurs.

Een persoon met symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts)
en die vermeld staat in bovenstaande lijst, kan GETEST worden. ***
Een persoon met klachten moet vanaf het moment dat de klachten ontstaan totdat de
testuitslag bekend is, thuisblijven.
Als de testuitslag bekend is:



Indien de test negatief is: aan het werk of naar school/kinderopvang met algemene
hygiënemaatregelen.
Indien de test positief is: thuisblijven en uitzieken tot minstens 7 dagen na het ontstaan
de klachten EN minstens een dag nadat alle klachten volledig verdwenen zijn.

Uitzondering: omdat jeugdtrainers vanaf 29 april al aan de slag zijn gegaan, geldt dit beleid
al vanaf donderdag 30 april in plaats van 6 mei.
*

Conform artikel 26 van de Wet publieke gezondheid dient het hoofd van een instelling de
GGD op de hoogte stellen van het optreden van een ongewoon aantal zieken van een ernstige
aandoening (incl. COVID-19 – A-ziekte).
**

De regie voor het testen ligt bij de GGD in de regio (zie https://ggdghor.nl/thema/testencovid-19).
***

Toelichting op het testbeleid voor basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en kinderopvang,
zie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen.
NB Personen die ernstige klachten hebben (hoge koorts en/of benauwdheid) of vanwege
andere (ernstige) aandoeningen tot de risicogroep behoren nemen zoals gebruikelijk bij
(ernstige) ziekte zelf contact op met hun huisarts of specialist voor diagnostiek en
behandeling. Dit staat los van het testbeleid in het kader van het versoepelen van de
maatregelen.
Een zorgmedewerker met symptomen van COVID-19, die directe zorg verleent aan een
patiënt/cliënt, kan getest worden. Totdat de testuitslag bekend is, blijven zorgmedewerkers
met koorts thuis. Zorgmedewerkers zonder koorts blijven bij voorkeur thuis of gebruiken
anders persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zodat de medewerker de patiënt/cliënt niet
besmet. Zie voor meer informatie Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers.

Versiebeheer



08-05-2020: Beroepsgroepen toegevoegd waarvoor dit beleid per 11 mei ook geldt. Link
zorgmedewerkers ingevoegd.
06-05-2020: Eerste versie.

