
Resultaat van het contactonderzoek door het Centrum voor Leerlingenbegeleiding1 

Brief voor personen die niet (volledig) gevaccineerd zijn. 
 

Ben je al volledig gevaccineerd sinds 2 weken of langer?  

Dan hoef je deze informatie niet te lezen. Je wordt niet als risicocontact beschouwd. 

 

Je had op school contact met iemand met corona. 

 
 Je kan ziek worden tot 14 dagen na je contact met de persoon met corona.  

Als mensen ziek worden, krijgen ze meestal klachten binnen de 10 dagen na het contact. 

 

 Het risico dat je besmet werd, hangt af van de leeftijd van de persoon die corona heeft en van het soort 

contact.  

 

 Het CLB praat met de (ouder van de) persoon die corona heeft en met de school.  

Het CLB bepaalt dan wie een laag of een hoog risico op besmetting had op school. 

 

Het risico dat je besmet bent, is laag. 
Wees niet ongerust, maar let wel goed op tot en met 27/09/2021. 

 
 

Wat moet je2 doen?  

1. Beperk je contact met kwetsbare personen 

 Je mag naar school gaan en naar je hobby’s.  

 

 Heb geen contact met kwetsbare personen zoals oude mensen, mensen met suikerziekte, mensen met 
problemen aan het hart of de longen en mensen die snel ziek worden. 

  

2. Volg je gezondheid goed op  

 Ben je verkouden, heb je koorts, kan je moeilijk ademen, moet je vaak hoesten, of kan je niet zo goed meer 

ruiken en proeven? 

Telefoneer direct de huisarts (van wacht). Die beslist of een test nodig is en geeft advies. 

 

 Als je niet ziek wordt, is een test niet nodig. 

 

3. Bescherm je huisgenoten 

 Verlucht je woning. Zet vaak een raam of deur open. 

 Was je handen met water en zeep. Doe dit meerdere keren per dag. 

                                                 
1 Dit document is gebaseerd op de richtlijnen van Sciensano. VWVJ, 25/1/2021 

 
2 *je = de leerling of het personeelslid dat op school contact had met iemand met corona 

 



 Hoest en nies in een papieren zakdoek.  

Heb je geen zakdoek? Hoest en nies dan in de plooi van je elleboog. 

4. Hoe kan je een vraag stellen aan ons covid team en waar meld je eventuele nieuwe 

besmettingen op school?  

 

Vermeld duidelijk naam, voornaam, klas en school van de besmette persoon. 

www.vrijclblimburg.be/covid19 

 

 

 

 
 
Covid Team 
covidteam@vrijclblimburg.be 
Vrij CLB Limburg - Afdeling 
CovidTeam 
Emiel Van Dorenlaan 147 
3600 Genk 
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