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Datum:  11 mei 2020 
Onderwerp:  Actuele informatie over het testbeleid  coronavirus 
 
 
Geachte directie,  
 
 
Eind april informeerden wij u over het COVID-19 testbeleid dat vanaf woensdag 6 mei is ingegaan voor 
medewerkers van basisscholen, buitenschoolse opvang, kinderopvang en gastouderopvang. Alle 
informatie hierover vindt u op onze website: www.ggdgv.nl/coronatest.  
Er is ook een filmpje van GGD GHOR op YouTube.  
 
Bron- en contactonderzoek 
Bij een positieve testuitslag voert de GGD bron- en contactonderzoek uit. Ook hierover hebben wij op 
onze website informatie opgenomen: www.ggdgv.nl/contactonderzoek. 
Als een medewerker positief getest is, wordt in kaart gebracht met wie hij/zij contact heeft gehad. Dat 
betreft de periode vanaf 2 dagen voor het ontstaan van de klachten en tijdens de fase dat er klachten 
waren. Deze contacten worden ingelicht, gewezen op het belang van goede hygiëne en krijgen het 
advies om hun gezondheid goed in de gaten te houden en thuis te blijven bij klachten.  
 
Informeren ouders 
Het kan dus voorkomen dat u ouders moet informeren op het moment dat een van uw medewerkers 
een positieve testuitslag heeft. U kunt hierbij gebruik maken van informatie van het RIVM: 
www.lci.rivm.nl. 
Deze informatie kunt u ook gebruiken als een kind uit een van uw groepen positief is getest, en u 
ouders van groepsgenoten moet informeren.  
 
Meerdere gevallen 
Als er sprake is van drie of meer kinderen met klachten in één groep, kunnen alle leerlingen van de 
betreffende groep door de GGD worden getest. Dat kan ook als een kind langdurig klachten houdt en 
daardoor niet naar school of de kinderopvang mag komen. U leest hierover meer op de website van 
GGD GHOR: www.ggdghor.nl. 
 
Vragen 
Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Als u nog vragen heeft, kunt u tijdens 
kantooruren bellen met (035) 69 26 400 of een mail sturen naar corona@ggdgv.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Jacqueline Sleven, arts infectieziekten 
René Stumpel, arts, directeur publieke gezondheid 
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