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Geachte bestuurders en directie Voortgezet Onderwijs,
Op 2 juni openen scholen voor Voortgezet onderwijs weer hun deuren. De versoepeling van de
maatregelen gaan hand-in-hand met meer testen en bron- en contactonderzoek. In deze brief
informeren we u over de aanmeldprocedure voor het testen van medewerkers en leerlingen en
over de contactlegging in het geval van een positieve testuitslag.
Op de website van onze GGD, www.ggdzl.nl/corona, bundelen we de landelijke informatie voor
het onderwijs via relevante links en plaatsen we veel voorkomende Q&A’s. Deze ‘veel gestelde
vragen en antwoorden’ vullen we regelmatig aan met de bij ons gestelde vragen. Daarnaast
kunt u met vragen terecht bij ons callcenter, bereikbaar op T 088 - 880 5005.
1. Testen van medewerkers en leerlingen
Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten (hoesten en/of neusverkoudheid en/of keelpijn en/of
kortademigheid en/of koorts) zich laten testen op COVID-19. De aanmelding voor een test kan
bij het landelijk callcenter, waarvan het telefoonnummer maandag 1 juni om 8.00 uur bekend
wordt gemaakt.
Voor medewerkers en leerlingen van het voortgezet onderwijs, die klachten hebben, maken we
graag een uitzondering. Zij kunnen zich zelf aanmelden bij het callcenter van GGD Zuid
Limburg, T 088 880 5005. De Drive-thru-locatie van GGD Zuid Limburg is op de parkeerplaats
bij Hotel van der Valk in Urmond. Testen is alleen mogelijk op afspraak.
Door deze aanmelding voor een test bij het callcenter van GGD Zuid Limburg, hebben we als
GGD Zuid Limburg zicht op het aantal zowel positief als negatief geteste medewerkers en
leerlingen op een locatie. Hierdoor kunnen we sneller acteren richting school inzake te nemen
maatregelen en/of communicatie.
Het is daarom van belang dat ook medewerkers en leerlingen, werkzaam of schoolgaand in
Zuid-Limburg, maar woonachtig in Midden- of Noord-Limburg, Duitsland of België ingepland
worden voor een test bij onze GGD Zuid Limburg.
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2. Contact met school na positieve testuitslag van medewerker of leerling
Indien een medewerker of leerling positief getest is op Covid-19 wordt er, altijd na contact met
de betrokkene, vanuit Infectieziektebestrijding contact opgenomen met de directie van de
school. De GGD bespreekt met de directie de te nemen maatregelen, afhankelijk van het
besmettingsrisico. De GGD informeert zelf degenen die in nauw contact hebben gestaan met
de positief geteste medewerker of leerkracht en stemt met de directie van de school overige
communicatie af.
Ook richting media is het van belang om gezamenlijk op te trekken en de
communicatieboodschap op elkaar af te stemmen. Mocht u benaderd worden door de media
verzoeken we u contact op te nemen met het callcenter van GGD Zuid Limburg; T 088-880
5005.
Tot slot willen we nogmaals het belang benadrukken van het 1½ meter afstand houden van
elkaar én dat medewerkers of leerlingen met milde klachten direct thuisblijven en zich
aanmelden voor een test.

Vriendelijke groet,

Lidy van der Goot-Wilms,
Procesleider Infectieziektebestrijding
GGD Zuid Limburg
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