informatie
zelftest april 2021
Beste leerling en ouders/verzorgers,
Binnenkort kunnen we op onze school gebruik maken van zelftesten. Door meer en intensiever te testen, kan
een mogelijke uitbraak worden voorkomen of sneller worden ingedamd. We volgen in het gebruik van de
zelftesten de NUOVO scholen.
Onze medewerkers kunnen desgewenst gebruik maken van deze nieuwe zelftest. Maar we stellen de gratis
zelftesten ook beschikbaar aan onze leerlingen, in geval van een besmetting in de klas of het betreffende cluster.
Als NUOVO Scholen kiezen wij ervoor om de zelftesten niet op school af te nemen, maar om deze mee naar huis
te geven. Op die manier kunnen leerlingen en ouders samen een afweging maken of en wanneer ze de test
doen.
De zelftest is een sneltest die je zelf afneemt en niet in een laboratorium wordt uitgevoerd. De nieuwe zelftest is
extra, naast alle maatregelen die al gelden op school, zoals handen wassen, afstand houden en het gebruik van
mondkapjes. Met zo’n zelftest kun je snel zien of je mogelijk besmet bent. Het gebruik van de zelftest is altijd
vrijwillig. Je test jezelf en de uitkomst is een indicatie, geen zekerheid.
Deze nieuwe zelftest is dus een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen op school en het testbeleid van
de GGD en komt hier niet voor in de plaats. Als je klachten hebt die kunnen duiden op een besmetting met het
coronavirus, neem je geen zelftest af maar moet je je direct laten testen bij de GGD. Ook als je bericht krijgt dat je
als nauw contact naar voren komt uit bron- en contactonderzoek, laat je je bij de GGD testen en doe je dus geen
zelftest. In het bijgaande Stappenplan zie je wanneer je een zelftest mag uitvoeren en wanneer je contact moet
opnemen met de GGD.
De uitslag van de zelftest is na 15–30 minuten duidelijk. Bij een positieve uitslag blijf je thuis of ga je direct naar
huis en ga je in quarantaine. We zouden het zeer op prijs stellen als een positieve uitslag wordt gemeld bij je
mentor en/of de schoolleiding. Vervolgens neem je contact op met de GGD om een coronatest te doen bij een
GGD-testlocatie. Dat is belangrijk ter verificatie, want de zelftest is niet 100% betrouwbaar.
We doen er alles aan om onze scholen op een veilige manier open te houden. Daarom gelden er op alle
NUOVO Scholen strenge maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Daar blijven we ons samen
aan houden. Mede door de vaccinatie lijkt er zicht op enige verlichting, maar het blijft een kwestie van
volhouden, alert blijven en elkaar scherp houden. Het is duidelijk dat deze situatie zeker nog tot de
zomervakantie van kracht blijft.
Namens het schoolteam groet ik,
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