Corona-teststraat op de KSG: Hoe werkt dat eigenlijk?
Sinds deze week is de landelijke pilot sneltesten in Apeldoorn gestart. KSG doet zoals bekend mee
met deze pilot.
Als een leerling klachten heeft en zich heeft laten testen bij de GGD blijft hij thuis. Als hij/zij een
positieve testuitslag heeft wordt school direct door de ouders geinformeerd.
Er worden dan twee zaken in gang gezet. Samen met de roostermaker wordt gekeken in welke lessen
de besmette leerling heeft gezeten. De leerlingen én medewerkers die in dezelfde ruimte hebben
gezeten én toestemming voor het sneltesten hebben gegeven vormen de testgroep.
De mensen die de sneltesten afnemen worden gebeld en deze kunnen binnen 2 uur na de melding
op school zijn en klaar om te testen. De leerlingen/medewerkers worden getest in de teststraat (H06
en H07) terwijl het onderwijs doorloopt. Leerlingen/medewerkers hoeven dus niet direct in
quarantaine en kunnen na het testen weer naar hun lokaal. Ongeveer 30 minuten na de test volgt de
uitslag per mail aan de betrokkenen. Mocht iemand positief testen dan wordt ingeschat of het
noodzakelijk is om een vervolgonderzoek te doen. Na een aantal dagen volgt een tweede test.
In dit filmpje wordt de gang van zaken goed uitgelegd.
Belangrijk is dus dat de leerlingen en medewerkers hun toestemming hebben gegeven door het
formulier te ondertekenen. Leerlingen en medewerkers die geen toestemming hebben gegeven
worden niet mee genomen in de testgroep.
Ook als je geen toestemming wil geven dan is het verzoek om dan toch het formulier in te leveren.
Dat geldt voor zowel leerlingen als collega’s. Leerlingen die 16 jaar of ouder zijn hoeven geen
toestemming van ouders te hebben.
De sneltesten zijn aanvullend op de huidige maatregelen en dragen hopelijk bij aan meer continuïteit
van het onderwijs. Meer informatie vindt u op :
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/sneltesten-onderwijs
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