Contact tracing, hoog-en
laagrisicocontacten en maatregelen
Voor de contact tracing en de inschatting van de laag- en
hoogrisicocontacten baseert de CLB-arts zich op de richtlijnen van Sciensano.
De maatregelen voor de leerlingen of personeelsleden die als
hoogrisicocontact worden ingedeeld hangen af van hun vaccinatiestatus en
hun medische voorgeschiedenis (= recent COVID-19 besmetting doorgemaakt
of niet?). De beslisboom die je terugvindt op de website van Scienscano geeft
een beknopt overzicht van de maatregelen.

Contact tracing
In geval van besmetting start de CLB-arts de contact tracing op:
• informeert bij de besmette persoon (leerling of
personeelslid) met welke personen hij de twee dagen voor de
start van de symptomen op school in contact kwam.
• identificeert de contacten en schat het risico in op basis van
informatie van de besmette persoon zelf of van de school: geen
risico, laag risico of hoog risico.
• verzamelt de contactgegevens van de
hoogrisicocontacten (telefoon, gsm, mail..).
• zorgt voor een algemene communicatie die de s chool kan
versturen.
• contacteert tot midden september 2021 zelf de
hoogrisicocontacten bij de leerlingen - vanaf midden september
nemen de contactcenters de contactname over.
• laat aan de school weten welke personeelsleden een hoog- of
laagrisicocontact zijn. De school bezorgt de nodige gegevens aan
de arbeidsarts (o.a. naam en instellingsnummer school, naam en
gsm-nummer personeelsleden). De arbeidsarts
contacteert vervolgens de hoog- en laagrisicocontacten bij de
personeelsleden.

Contact tracing en hoog- en laagrisicocontacten
Voor de inschatting van de hoog- en laagrisicocontacten werkt men
met andere criteria afhankelijk van het onderwijsniveau.

Kleuteronderwijs
Kind is besmet
Als een kind in de kleuterklas als enige in zijn klas positief test, worden alle
andere kinderen van de kleuterklas én de leerkrachten en verzorgers als

laagrisicocontact ingeschaald. Voor hen zijn geen test of quarantaine nodig.
Ze vermijden wel best contact met kwetsbare personen.
De klas blijft gewoon open, maar blijf wel extra waakzaam gedurende twee
weken na de start van de isolatie van het zieke kind.
Moest een klasgenootje tijdens die periode COVID-19 symptomen vertonen,
dan moet het onmiddellijk getest worden. Als het tweede kind ook positief
blijkt en de besmetting vond plaats in de klas, dan is er sprake van een
cluster en worden alle kinderen van de klas én de leerkracht en eventueel de
verzorger als hoogrisicocontact beschouwd. Zij moeten dan allemaal in
quarantaine en getest worden.
Leerkracht (of begeleider) is besmet
Als de leerkracht of begeleider besmet is, gaat hij in isolatie. Alle kinderen
van de kleuterklas worden dan beschouwd als hoogrisicocontact. Zij
moeten allemaal in quarantaine en getest worden. De hele klas wordt
gesloten.
Voor de collega's van de besmette leerkracht of begeleider wordt individueel
beoordeeld of zij al dan niet als hoog- of laagrisicocontact moeten beschouwd
worden. Hoogrisicocontacten zijn personen met wie de besmette
persoon echt fysiek contact heeft gehad of cumulatief contact gedurende
meer dan een kwartier op minder dan 1,5 meter zonder mondmasker.

Lager onderwijs
Kind is besmet
Als een kind in de lagere school als enige in zijn klas positief test,
worden alle andere kinderen van de klas én de leerkracht als
laagrisicocontact ingeschaald. Voor hen zijn geen test of quarantaine nodig.
Ze vermijden wel best contact met kwetsbare per sonen.
De klas blijft gewoon open, maar blijf wel extra waakzaam gedurende twee
weken na de start van de isolatie van het zieke kind.
Moest een klasgenootje tijdens die periode COVID-19 symptomen vertonen,
dan moet het onmiddellijk getest worden. Als het tweede kind ook positief
blijkt en de besmetting vond plaats in de klas, dan is er sprake van een
cluster en worden alle kinderen van de klas én de leerkracht als
hoogrisicocontact beschouwd. Zij moeten dan allemaal in quarantaine en
getest worden.
Leerkracht is besmet
Als de leerkracht besmet is, gaat hij in isolatie. Als een individuele risicobeoordeling niet mogelijk blijkt, wordt de hele klas als
hoogrisicocontact beschouwd. De leerkracht loopt immers rond in de klas
en houdt misschien niet altijd afstand van de leerlingen. Alle leerlingen gaan
dan in quarantaine en moeten twee testen laten afnemen. Als een individuele

risico-beoordeling wél mogelijk blijkt, dan kunnen de hoog- en
laagrisicocontacten wél ingeschaald worden en hoeft de ganse klas niet in
quarantaine.
Hoogrisicocontaten zijn de personen die fysiek contact gehad hebben met de
besmette persoon of een cumulatief contact van meer dan een kwartier op
minder dan 1,5 meter zonder mondmasker.
Om de individuele risico-beoordeling mogelijk te maken, hou je de lijst ter
beschikking met de (klas)groepen waar de mogelijk besmette persoon de
laatste twee dagen deel van uit maakte. Hou indien mogelijk ook bij waar
(naast, voor, achter wie) de leerling telkens zat. Het zou kunnen dat de
overheid of het CLB die lijst opvraagt.

Maatregelen
Kinderen van de kleuter- en lagere school

Kinderen van de kleuter- en lagere school die als hoogrisicocontact beschouwd
worden, moeten de volgende maatregelen volgen:
• quarantaine van 10 dagen met testafname op dag 1 en dag 7. Als de
test op dag 7 een negatief resultaat geeft, mag de quarantaine
sneller afgebroken worden. Je moet dan nog wel 7 dagen extra
waakzaam zijn voor symptomen omdat de incubatieduur kan
oplopen tot 14 dagen.
• als het kind niet getest wordt, duurt de quarantaine sowieso 10
dagen mét nog extra waakzaamheid nadien gedurende 4 dagen.

