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Onder voorwaarden mag je op 
dag 5 eventueel uit quarantaine:
• Je hebt geen klachten;
• Je test negatief op dag 5.

Je kan via het nieuwe  nummer: 
0800-2035 een aanvraag doen 
voor een test zonder klachten. 
Hou het dossiernummer wat je 
hebt gekregen van de GGD bij 
de hand.

• Ga thuis in isolatie.
•  Huisgenoten en nauwe contacten gaan 10 dagen 

in quarantaine. Ze laten zich testen bij klachten.
•  De GGD belt jou op om samen het bron- en 

 contactonderzoek te starten.
•  Gebruik je de CoronaMelder-app? Dan kun je 

met hulp van de GGD een anonieme melding 
 versturen om anderen te waarschuwen.

•  Als je langer dan 24h weer klachtenvrij bent, mag 
je weer naar buiten/ naar ArtEZ.

Handelingskader coronavirus

Heb je klachten die 
passen bij Corona?

Laat je testen. Neem contact op met 
GGD via 0800-1202 of  coronatest.nl 
om een testafspraak te maken. 

(Ziek)melden volgens normale procedures

positief
getest

Blijf thuis en laat je 
testen. Huisgenoten 
zonder klachten 
 mogen naar buiten.

Ga 10 dagen in quarantaine. 
Laat je testen zodra je klachten 
krijgt. Blijf thuis in afwachting 
van de uitslag.

Alle huisgenoten 
blijven thuis (ook 
kinderen).

Je mag weer naar 
buiten / naar ArtEZ.

Heb je naast milde 
corona klachten ook 
last van koorts of 
benauwdheid?

Student/ medewerker

negatief
getest

Geef een (potentiele) coronabesmetting altijd door 
aan de crisis manager: Marieke de Boer via telefoon 
of mail: m.deboer@artez.nl

Let op:   
Neem altijd contact op met de directeur en de crisismanager. 
Crisismanager: Registreert en stemt af met GGD. Informeert CMT en schaalt op indien nodig.
 

*  Langer dan 15 minuten op minder 
dan 1,5 meter afstand.

** Wanneer ben je immuun? Volgens 
de definitie van de GGD ben je 
immuun:
-  Vanaf 14 dagen na de tweede 

prik met AstraZeneca, Pfizer of 
Moderna

-  Vanaf 14 dagen na de eerste 
prik (met een vaccin gebruikt in 
Nederland) na een bevestigde 
coronabesmetting

-  Vanaf 28 dagen na de eerste prik 
met het vaccin van Janssen

-  Als u minder dan 6 maanden 
geleden corona heeft gehad.

-  Personen die immuun zijn, krijgen 
geen quarantaineadvies bij contact 
met een positief getest persoon. 
Zij mogen dus fysiek onderwijs 
volgen, ook na contact met een 
besmet persoon. Voor personen 
die immuun zijn, is preventief 
testen met zelftesten ook niet 
nodig. Bij coronaklachten laten zij 
zich wel testen met een GGD-test.

Kom je uit buiten-
lands risico-gebied 
vanwege corona?
(oranje reisadvies)

Ben je een nauw 
contact van iemand 
met corona?*

ben je niet 
imuun**

ben je imuun**

geen klachten


