HANDELINGSPROTOCOL BIJ KINDEREN (0 t/m 11 jaar)1 MET KLACHTEN VS 4

Achtergrond
Om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan moet iedereen met klachten zoals hoesten
en/of neusverkoudheid en/of koorts thuisblijven en kan hij/zij zich laten testen. Iemand
die zich niet laat testen moet thuisblijven totdat de klachten ten minste 24 uur over zijn.
Dit geldt ook voor kinderen, die dan dus ook niet naar school of kinderopvang mogen
komen. Het is echter niet wenselijk dat kinderen met bekende chronische luchtwegklachten
niet toegelaten worden op school of kinderopvang. Ook is het niet wenselijk dat kinderen
met nieuwe milde luchtwegklachten (neusverkoudheid zonder koorts) langdurig school
verzuimen of langdurig geen toegang hebben tot de kinderopvang.
Kinderen met chronische of terugkerende hoestklachten,
passend bij een reeds bestaande aandoening (zoals hooikoorts of astma)
•
•

•
•
•
•

•

Deze kinderen mogen gewoon naar school of kinderopvang.
Bij twijfel of bij klachten die afwijken van het normale klachtenpatroon passend bij
de chronische aandoening, kan laagdrempelig getest worden. De ouder/ verzorger
belt hiervoor met de GGD, T 088-880 5005. Zie voor de bereikbaarheid
www.ggdzl.nl/coronavirus.
Ouders kunnen bij twijfel eventueel overleggen met de jeugdarts van de GGD, die
gekoppeld is aan de betreffende school of kinderopvangorganisatie.
In afwachting van de testuitslag blijft het kind thuis.
Ouder/verzorger informeert school of kinderopvang over de aangevraagde test en
afwezigheid van hun kind.
Indien de testuitslag geen besmetting met coronavirus laat zien, dan kan het kind
alsnog naar school of kinderopvang. Opnieuw testen heeft daarna pas weer zin bij
verandering van de klachten passend bij Covid-19.
Indien de uitslag een besmetting aantoont dan gaat het kind in isolatie. De GGD
neemt contact op met de ouders/verzorgers. Binnen het gezin worden de regels
van de GGD m.b.t. isolatie, quarantaine en hygiëne opgevolgd. Ouder/verzorger
informeert de school over de positieve testuitslag. GGD neemt contact op met
school of kinderopvang (zie verder handelingsprotocol bij positief getest kind of
medewerker).
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Bij een kind ouder dan 11 jaar belt de ouder met 088 - 880 5005 en maakt de afspraak voor de test, maar de
leerling moet ook aan de telefoon komen om toestemming te geven voor de afspraak. Is er geen ouder die
toestemming kan geven? Bel dan met de huisarts.
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Kinderen met nieuw ontstane klachten passend bij het coronavirus
•

•
•
•

•

Kinderen met klachten zoals neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts blijven
thuis met uitzondering van kinderen tussen 0 en 6 jaar met ENKEL
NEUSVERKOUDHEID ZONDER KOORTS (zie beneden).
Het kind wordt laagdrempelig getest. De ouder/verzorger belt hiervoor met de GGD,
T 088 - 880 5005. Zie voor de bereikbaarheid www.ggdzl.nl/coronavirus.
Ouder/verzorger informeert school of kinderopvang over de aangevraagde test en
afwezigheid van hun kind.
Indien de testuitslag geen besmetting met coronavirus laat zien, dan kan het kind
alsnog naar school of kinderopvang. Opnieuw testen heeft daarna pas weer zin bij
verandering van de klachten.
Indien de uitslag een besmetting aantoont dan gaat het kind in isolatie. De GGD
neemt contact op met de ouders/verzorgers. Binnen het gezin worden de regels
van de GGD m.b.t. isolatie, quarantaine en hygiëne opgevolgd. Ouder/verzorger
informeert de school of kinderopvang over de positieve testuitslag. GGD neemt
contact op met school of kinderopvang (zie verder handelingsprotocol bij positief
getest kind of medewerker).

Kinderen (0-6 jaar) met neusverkoudheid ZONDER KOORTS in kindercentra en
groep 1 en 2 van de basisschool
•

•

•

Na afstemming met het OMT heeft het RIVM de adviezen voor kinderen met
neusverkoudheid (inclusief loopneus, verstopte neus, snotteren, niezen) zonder
koorts aangepast op 17 juni 2020.
Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid ZONDER KOORTS: mogen naar het
kinderdagverblijf, behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een
bevestigde SARS-CoV-2-infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten
passend bij COVID-19.
Kinderen van 4 tot 6 jaar die in groep 1 of 2 van de basisschool zitten met
neusverkoudheid ZONDER KOORTS: idem.

3 of meer kinderen (cluster) met klachten die passen bij het coronavirus
•

•

Als 3 of meer kinderen in een groep in verband met klachten als neusverkoudheid
en/of hoesten en/of koorts thuis moeten blijven, meldt de school en/of
kinderopvangorganisatie dit bij de GGD unit Infectieziektebestrijding op basis van
Art.26 Wet Publieke Gezondheid via T 088 - 880 5070.
De GGD beoordeelt de situatie en verricht onderzoek op geleide van de bevindingen.
Indien het gaat om neusverkoudheid zonder koorts in een cluster van kinderen van
0-6 jaar EN er geen sprake is van een verdachte context (besmettingen in
omgeving) kan de GGD advies geven dat er geen maatregelen nodig zijn en deze
kinderen naar school mogen gaan.
De GGD kan de betrokken kinderen indien nodig ook testen. Dit gebeurt met
toestemming van ouders/verzorgers.
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