
Heb je één of meer van de 
volgende klachten?

•  Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn

• Hoesten
• Benauwdheid
•  Verhoging (37,5 - 38,0ºc) of koorts (38ºc of hoger)
•  Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder 

neusverstopping)

Woon je in huis met iemand 
die verhoging, koorts en/of 

benauwdheid heeft?
(Let op! Als je huisgenoot alleen verkoudheidsklachten heeft, 

en dus geen verhoging, koorts en/of benauwdheid, dan mag jij 
wél naar school komen)

Ben je in nauw contact* geweest 
met iemand die besmet is met het 

coronavirus en geeft de GGD aan dat 
je in quarantaine moet? En/of ben 
je de afgelopen twee weken in een 
gebied geweest met code oranje of 

rood vanwege het coronavirus?

*Nauw contact = langer dan 15 minuten 
op minder dan 1,5 meter afstand.

Blijf thuis
Je huisgenoot moet zich laten 

testen. Het hele huishouden moet 
thuisblijven tot  de uitslag van de test 

bekend is. 

Blijkt uit de test dat je huisgenoot 
besmet is met het coronavirus?

Blijf thuis

Laat je  testen
Blijkt uit de test dat je  

besmet bent met het coronavirus?

Je mag naar 
school

 

Blijf thuis
Je mag pas weer naar school 
als je 24 uur geen klachten 

hebt en het minimaal 7 
dagen geleden is dat je 

klachten kreeg

Je mag naar 
school

Je mag naar 
school

Blijf thuis
Iedereen in het 

huishouden
blijft thuis

Blijf thuis
Op de site van 

het RIVM vind je 
meer info

Kortom, in de volgende situaties blijf je thuis:
• Je hebt klachten die passen bij corona
• Je hebt corona
• Je huisgenoot heeft verhoging, koorts en/of benauwdheid
• Je huisgenoot heeft corona
• Je bent dicht in de buurt geweest van iemand met corona (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter)
• Je komt terug uit een land waarbij in het reisadvies staat dat je in thuisquarantaine gaat

DEZE BESLISBOOM (VERSIE 22 SEPTEMBER 2020) IS OPGESTELD DOOR AERES OP BASIS VAN DE RICHTLIJNEN VAN HET RIVM EN DE RIJKSOVERHEID

Corona-beslisboom
Wanneer blijf je thuis?
Doorloop deze stappen

JA

JA JA JA

JA NEE

NEE

NEE NEE NEE


