
Is bij jou COVID-19 vastgesteld en ben je nog
niet genezen?

Als je minder dan 7 dagen geleden een coronatest
hebt gedaan bij de GGD die positief was én je de

afgelopen 24 uur nog klachten had bent dan ben je
nog niet genezen. Antwoord 'ja'. Is de test meer dan

een week geleden afgenomen én heb je de
afgelopen 24 uur geen verschijnselen gehad of als

je laatste test negatief was, antwoord dan 'nee'.

Heb jij in de afgelopen 24 uur klachten gehad die
passen bij COVID-19?*

Denk daarbij aan:
- hoesten (met of zonder slijm)

- koorts (38 °C of hoger)
- benauwdheid

- niezen, loopneus
- plotselinge, ernstige hoofdpijn

- ongewone, extreme vermoeidheid
- spierpijn

- misselijkheid, braken, diarree

Deel je een huishouden met iemand ernstige
klachten en dus mogelijk COVID-19 heeft

waardoor jij binnen moet blijven?*

Als de huisgenoot ernstige klachten (koorts 38 °C of
hoger en/of benauwdheidsklachten ) heeft waardoor

ook jij moet thuisblijven, antwoord 'ja'.
Heeft een huisgenoot lichte klachten en ben jij

klachtenvrij dan mag jij dus wél gewoon naar buiten.
Antwoord in dat geval 'nee'.

Heb jij de afgelopen 14 dagen contact gehad met
iemand die (mogelijk) COVID-19 heeft?

Ben je door de GGD in een contactonderzoek
benaderd en is je toen verteld dat je mogelijk

besmet bent? Of ben je met een mogelijk besmet
persoon langere tijd binnen 1,5 m en zonder
beschermingsmiddelen in contact geweest?

Antwoord dan 'ja'.

Je bent
BEWEZEN

BESMETTELIJK.

Je bent
MOGELIJK

BESMETTELIJK.

Je bent
NIET BESMETTELIJK.

Beantwoord alle vragen
eerlijk zodat je anderen
beschermt. Je verwacht
immers ook dat anderen

dat voor jou doen?

COVID-19 is de ziekte die
door het coronavirus wordt

veroorzaakt en vaak 'corona'
wordt genoemd.

GA DOOR

NEE

NEE

NEE

NEE

JA

JA

Om besmettingsgevaar
voor anderen te

voorkomen is het niet
toegestaan om de les bij te

wonen, ook al ben je
wellicht klachtenvrij.

Als je alle vragen eerlijk
hebt beantwoord vorm je
geen besmettingsgevaar

voor anderen en mag je de
les bijwonen.

WEET NIET

COVID-19 SCREENING TBV EHBO-LESSEN

Mogelijk word bij de
leslocatie je temperatuur

gemeten.

temperatuur
> 37,9 °C

temperatuur
< 38 °C of

niet gemeten

JA

JA

LET OP!

*Het gaat om abnormale klachten. Als jij bijvoorbeeld
last hebt van hooikoorts en regelmatig niest, of als je

last hebt van chronische luchtwegontsteking en
regelmatig hoest (bv 'rokershoest'), of als je last hebt

van ademhalingsproblemen als gevolg van een
chronische aandoening (zoals COPD of astma) dan
zijn dit GEEN symptomen van COVID-19. Je kunt

zelf het onderscheid het beste maken.

START HIER


