Mag ik naar ACTA om te studeren of voor onderwijs?
Ben je positief getest op corona?
Of heb je een positieve zelftest? Maak een testafspraak bij

Ja

Blijf thuis! Volg de instructies van de GGD en doe de quarantainecheck.

de GGD om dit te bevestigen.

Nee
Heb je één of meerdere klachten die passen bij het
coronavirus?
Zoals loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid,
verhoging, koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak.

Ja

Ja

Doe dan de quarantainecheck
Of je in quarantaine moet hangt af of kan worden achterhaald of het
contact dat de student(en) met de positief besmette student had korter

Nee
Ben je door de docent geïnformeerd dat iemand uit jouw
les positief is getest op corona? Of door die persoon zelf?

Heb je corona? Blijf thuis en volg de instructies die je krijgt van de GGD.
Let op! Negatief getest, maar wel klachten? Blijf thuis bij ernstige
klachten. Vraag bij lichte klachten team Zorgbeleid (zorgbeleid@acta.nl)
om advies.

Nee
Heb je een huisgenoot met corona of ben je in nauw
contact geweest met iemand die corona heeft, en heb
je daardoor of om een andere reden vragen of je thuis
moet blijven?

Blijf thuis en laat je testen door de GGD

Ja

was dan 15 minuten, of op meer dan 1,5 meter afstand.

Nee
Ben je recent teruggekeerd uit een land met een oranje
of rood reisadvies?

Ja

Doe dan de quarantaine reischeck

Nee

Wat kan je nog meer doen om de verspreiding van het virus te stoppen:
4 Houd je aan de coronaregels en volg de aanwijzigingen in de gebouwen.
4 Download de CoronaMelder-app.
4 Neem twee keer per week een zelftest af. Bestel ze gratis via zelftestonderwijs.nl
4 Vacccineren is het belangrijkste middel in de strijd tegen het coronavirus. Meer informatie over vaccineren.
4 Kom alleen voor geplande onderwijsactiviteiten.

Actuele informatie - De regels van Rijksoverheid en RIVM wijzigen regelmatig. Check daarom altijd rijksoverheid.nl en RIVM.nl, en volg de corona-updates van de ACTA.
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