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Info Covid-19 – Contacttracing
•

•
•
•

•
•

Het CLB staat in voor het contactonderzoek bij positief geteste leerlingen in het leerplichtonderwijs en de
schoolinternaten. Als een leerling of personeelslid besmet is, krijgt het CLB hiervan een melding binnen via
de controletoren van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het heeft dan ook geen zin om als school of
ouder een besmetting aan het CLB te melden.
Het CLB brengt in kaart met wie de besmette persoon op school in contact kwam en identificeert de hoogen laagrisicocontacten.
Voor de risico-inschatting worden de richtlijnen van Sciensano gevolgd. Deze zijn door de VWVJ vertaald
naar de schoolcontext. Meer informatie: COVID-19 | VWVJ.
Aangezien de test- en quarantainemaatregelen kunnen verschillen naargelang de vaccinatiestatus of een
eerder opgelopen besmetting, is er geen standaard quarantaineperiode meer die op ieder hoogrisicocontact
van toepassing is. CLB’s en scholen hebben dan ook niet de opdracht om controle uit te voeren op het
naleven van de quarantainemaatregelen.
Het CLB neemt geen rol op bij een (vermoedelijke) besmetting in de vrije tijd zoals de sportclub en de
jeugdbeweging. Zij doen dan ook geen contactonderzoek in die situaties.
Het CLB gaat de contacten van het schoolpersoneel binnen de school na en geeft die informatie door aan de
arbeidsgeneeskundige dienst van de school. Personeelsleden worden door de arbeidsgeneeskundige dienst
op de hoogte gebracht over de te nemen maatregelen.

Momenteel is het door de toenemende besmettingscijfers niet evident om alle vragen meteen te beantwoorden.
Indien u nog vragen heeft, verwijzen we u graag naar onderstaande informatiebronnen:
•

De nieuwe website van Covid Meetjesland: www.covidmeetjesland.be

•

Voor alle specifieke vragen omtrent Covid-19 verwijzen we u graag door naar het nummer 02 214 19 19 of
sms 8812 (contactcenter).
Je kan ook terecht op de algemene infolijn van de overheid: 0800 14 689.

•

Vragen over de vaccinatie tegen Covid-19 voor kinderen van 5 tot 11 jaar: www.laatjevaccineren.be

•

Vragen over tests, testresultaten,...: www.mijngezondheid.be

•

Algemene vragen over corona: www.info-coronavirus.be/nl/

•

Vragen over quarantaine binnen het gezin van gevaccineerde personen en niet- of onvolledig gevaccineerde
personen (ook kinderen - 12)

•

Op de website van Onderwijs Vlaanderen vindt u een recente lijst met veelgestelde vragen en antwoorden.

