
 HSV Protocol/handelwijze inzake COVID-19 (Augustus 2022) 

 

 

Basisregels 

 

HSV houdt zich aan de basisregels zoals die door de rijksoverheid zijn vastgesteld: 

 

 
 

Aanvullende maatregelen 

 

Voor zowel leerlingen als personeel gelden de volgende aanvullende bepalingen binnen HSV. 

 

Bij (verkoudheids)klachten blijf je thuis en doe je een zelftest. Is de uitslag van de zelftest 

negatief dan kan je naar school komen. Is de uitslag van de test positief dan gaat de leerling / 

medewerker in isolatie. En wel minimaal vijf dagen en maximaal tien dagen. Ben je daarna 24 

uur klachtenvrij? Dan kan je weer naar school komen. 

 

Indien een leerling of medewerker in nauw contact is geweest met een persoon bij wie een 

corona besmetting is vastgesteld geldt eveneens het bovenstaande advies. 

 

Indien een leerling positief getest is op Covid-19 worden de ouders van de andere leerlingen in 

deze klas hierover geïnformeerd. 

 

Ventilatie: elk klaslokaal heeft een CO2-meter, zodat je kan zien of het nodig is om bijvoorbeeld 

tussen de lessen door de ramen tegen elkaar open te zetten. 

 

Hiermee zijn de verplichtingen rond het dragen mondneusmaskers, het houden van 1,5 meter 

afstand, het testen bij de GGD en de bepalingen voor zwangere medewerkers vervallen. 

 

Meer informatie op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-

en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs  



 HSV Protocol regarding COVID-19 (August 2022) 

 

Basic Rules 

 

HSV adheres to the basic rules as set by the national government: 

 

 
● Wash your hands often. 

● Sneeze and cough into your elbow. 

● If you have Covid-19 complaints, stay at home and do a test. 

● Ensure a good flow of fresh air. 

● Get your initial vaccinations and booster jab. 

 

Additional Measures 

 

For both students and staff, the following additional provisions apply within HSV. 

 

In case of (cold) complaints stay at home and do a self-test. If the result of the self-test is 

negative, you can come back to school. If the result of the test is positive then the student / 

staff member goes into isolation. For a minimum of five days and a maximum of ten days. Are 

you free of symptoms for 24 hours after that? Then you can come back to school. 

 

If a student or staff member has been in close contact with a person who has been diagnosed 

with a corona infection, the above advice also applies. 

 

If a student is tested positive for Covid-19 the parents of the other students in this class will be 

informed. 

 

Ventilation: Every classroom has a CO2-meter, so you can see if it is necessary to open the 

windows in between classes. 

 

With this, the obligations concerning the wearing of mouth masks, keeping a distance of 1.5 

meters, testing at the GGD and the provisions for pregnant employees have been dropped. 


