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Richtlijn voor quarantaine in opvang- en onderwijsinstellingen van COVID-19
Aruba
- Randvoorwaarden openstellen onderwijsinstellingen m.b.t.
preventieve maatregelen COVID-19. V. 2.8 van 21 november 2020 of
recenter.
- Protocol voor de quarantaine van personen in de context van COVID19 Aruba. v.2 van 9 april of recenter.
Directie Volksgezondheid i.s.w.m. Medische (Gele) Cluster en Cluster
Onderwijs
5.0
Definitief
20 september 2021
Zorgverleners, Crisisteam
Afgebakende onderwijsinstellingen: kleuter, basis- en middelbare scholen,
middelbaar beroepsonderwijs, universiteiten, speciaal onderwijs instellingen
die klassikaal onderwijs bieden.
Afgebakende instellingen voor opvang: waaronder crèches, voor- en
naschoolse opvang, tehuizen en andere speciaal onderwijs instellingen
(Pasadia Bibito Pin, Pasadia Briyo di Solo y Centro Man na Obra van Stichting
voor Verstandelijk Gehandicapten Aruba (SVGA)) vallen buiten de scope van
dit document.

Inleiding
Deze richtlijn beschrijft in welke gevallen baby’s, kleuters, peuters, kinderen, jongeren, adolescenten, leerlingen en
studenten, welke deelnemen aan onderwijsinstellingen en instellingen voor opvang, wel of niet in preventieve
quarantaine worden geplaatst. Wijzigingen t.o.v. van voorgaande versie zijn in het rood.

Nieuwe overwegingen (per september 2021)






Het belang van onderwijs voor het cognitieve, emotionele en sociale welzijn van kinderen,
adolescenten en jongvolwassen moet niet onderschat worden.
In deze fase van de pandemie is het verhoudingsgewijs een te zware maatregel geworden dat, in
geval van één of enkele besmettingen in een groep of klas, de hele groep of klas in quarantaine
moet.
Er moet te allen tijde voorkomen worden dat hele klassen in quarantaine gezet worden.
Het blijft wel van belang om leerlingen en hun ouders te informeren over de besmetting(en) in de
groep of klas, zodat in bijzondere omstandigheden, zoals een kwetsbare huisgenoot met een
verhoogd risico op ernstig beloop, maatwerk kan worden geleverd in samenspraak met De Dienst
Besmettelijke Ziekten (DBZ) en de Dienst Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de Directie
Volksgezondheid (DVG).
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N.B.
1) Kinderen/leerlingen/studenten/leidsters/leerkrachten/docenten welke COVID-19 gerelateerde symptomen
vertonen, moeten thuis blijven, mogen niet naar instellingen voor opvang of onderwijs en dienen contact op te
nemen met de huisarts voor een eventuele COVID-19 test. Voor zichtbaar zieke personen wordt de toegang tot de
instelling voor opvang of onderwijs geweigerd.
2) Kinderen/leerlingen/studenten die immuun/beschermd zijn tegen corona, hoeven niet in quarantaine. Een
persoon wordt als immuun/beschermd voor SARS-CoV-2 beschouwd als deze:
a.
14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond OF
b.
14 dagen of langer geleden 1 vaccinatie heeft gekregen na een doorgemaakte SARS-CoV-2-infectie OF
c.
COVID-19 heeft doorgemaakt minder dan 6 maanden geleden en dit kan bewijzen d.m.v. een positieve
COVID-19 PCR test.
Een kind/leerling/student die immuun/beschermd is tegen corona moet dit wel kunnen bewijzen d.m.v. een
vaccinatiebewijs/certificaat of positieve COVID-19 testresultaat.
2) Voor kinderen/leerlingen/studenten die niet immuun/beschermd zijn tegen corona waarvan een huisgenoot in
isolatie verblijft, dient een quarantaine periode van minimaal 10 dagen aangehouden te worden vanaf het laatste
contact met de positieve persoon. Indien het niet mogelijk is om binnen het huishouden nauw contact te
vermijden, dan wordt 10 dagen quarantaine na de laatste ziektedag van de positieve persoon aangehouden.
Tijdens deze periode mag het kind/leerling/student niet naar instellingen voor opvang of onderwijs.
3) Kinderen/leerlingen/studenten/leidsters/leerkrachten/docenten welke in afwachting zijn van een test, mogen
niet naar instellingen voor opvang of onderwijs.
4) Indien de maatregelen of voorschriften van de ministeriële regeling strenger zijn, prevaleren deze.

A. Uitgangspunten
1.

2.
3.
4.

5.

6.

De Dienst Besmettelijke Ziekten (DBZ) en de Dienst Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de Directie
Volksgezondheid (DVG) zijn de enige instanties welke geautoriseerd zijn om personen welke deelnemen
aan onderwijsinstellingen en instellingen voor opvang in verplichte quarantaine te plaatsen.
Het in quarantaine plaatsen van kinderen en leerlingen/studenten vindt gericht plaats, op basis van
contacten en in uitzonderingsgevallen op basis van groepen en klassen.
Complete klassen en scholen worden enkel in quarantaine geplaatst c.q gesloten door het Beleidsteam
(BT).
De Dienst Besmettelijke Ziekten (DBZ) en/of de Dienst Jeugdgezondheidszorg (JGZ) kan naar eigen inzicht
beargumenteerd afwijken van deze richtlijn, waaronder andere maatregelen nemen, op basis van de
specifieke omstandigheden op de onderwijsinstelling of instellingen voor opvang in overleg met het
Beleidsteam (BT).
Voor zwak positieve uitslagen geldt dat een isolatieperiode van 3 dagen wordt opgelegd. Na 3 dagen
wordt geëvalueerd of de persoon klachten heeft ontwikkeld. Zo ja, dan blijft hij/zij 10 dagen in isolatie
vanaf de eerste ziektedag. Indien na 3 dagen geen klachten zijn ontstaan wordt de persoon opnieuw
getest.
- Is de uitslag positief, dan wordt de isolatieperiode verlengd met 7, dus tot 10 dagen, gerekend vanaf de
eerste testdatum.
- Is de uitslag negatief of weer zwak positief, dan betreft het een oude infectie en wordt de isolatie
opgeheven.
Een eventuele quarantaineverplichting geldt niet voor personen die als immuun/beschermd worden
beschouwd tegen corona. Dit moet wel te bewijzen zijn.
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7.

Deze richtlijn wordt continue geëvalueerd en indien nodig aangepast.

B. Procedure Crèches Kleuterscholen, Basisonderwijs, Voor- en Naschoolse
opvang voor de leeftijdsgroep 0 t/m ongeveer 12 jaar
1) Indien een leidster/leerkracht of een kind/leerling tussen 0 t/m 12 jaar positief getest is op COVID-19,
wordt door de JGZ en/of DBZ bron- en contactonderzoek uitgevoerd.
2) Uit voorzorg kunnen de volgende doelgroepen door de DBZ en/of JGZ in verplichte quarantaine van 10
dagen geplaatst indien een leidster/leerkracht positief getest.
a. Alle niet-immune/niet beschermde kinderen van 0 t/m 12 jaar welke in nauw contact zijn
geweest met de positieve leidster/leerkracht.
b. Nauw contact wordt gedefinieerd als een contact binnen 1,5 meter voor meer dan 15 minuten.
c. Betreft enkel kinderen die binnen 48 uur (2 dagen) voorafgaande aan de eerste symptomen van
de leidster/leerkracht nauw contact hebben gehad, tot 10 dagen daarna.
3)

Uit voorzorg worden de volgende doelgroepen door de DBZ en/of JGZ in verplichte quarantaine van 10
dagen geplaatst indien een kind van 0 t/m 12 jaar positief getest is:
a. De niet-immune/niet beschermde leidsters/leerkrachten die deel uit maken van de (vaste)
groep/klas waarmee het kind van 0 t/m 12 jaar uitgebreid zorg- of knuffelcontact hebben gehad.
b. Betreft enkel niet-immune/niet beschermde leidsters/leerkrachten die binnen 48 uur (2 dagen)
voorafgaande aan de eerste symptomen van het kind uitgebreid zorg- of knuffelcontact hebben
gehad, tot 10 dagen daarna.
c. De niet-immune/niet beschermde kinderen van 0 t/m 12 jaar die knuffelcontact en/of langdurig
samen hebben gespeeld en/of in de klas hebben gezeten en/of bij elkaar op een kamer hebben
geslapen tijdens de besmettelijke periode.
d. De periode van quarantaine betreft 10 dagen vanaf het laatste contact tijdens de besmettelijke
periode van de patiënt.

4) Asymptomatische, positief geteste kinderen van 0 t/m 12 jaar, dienen 7 dagen in isolatie te gaan vanaf
het moment van testen en kunnen daarna, als zij geen symptomen hebben ontwikkeld, naar school. De
contacten dienen in quarantaine te gaan.

C. Procedure Middelbaar/Voortgezet/Volwassen Onderwijs en Universiteiten
voor de leeftijdsgroep van ongeveer 13 jaar en ouder
1) Indien een leerkracht/docent of leerling/student positief getest is op COVID-19, wordt door de DBZ en/of
JGZ bron- en contactonderzoek uitgevoerd.
2)

Uit voorzorg kunnen de volgende doelgroepen door de DBZ en/of JGZ in verplichte quarantaine van 10
dagen geplaatst indien een leerkracht/docent/leerling/student positief getest is:
a. alle niet-immune/niet beschermde leerlingen/studenten vanaf 13 jaar en niet-immune/niet
beschermde leerkrachten/docenten welke in nauw contact zijn geweest met de positieve
persoon.
b. nauw contact wordt gedefinieerd als een contact binnen 1,5 meter voor meer dan 15 minuten.
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c.

d.

betreft enkel niet-immune/niet beschermde leerlingen/studenten of leerkrachten/docent die
binnen 48 uur (2 dagen) voorafgaande, tot 10 dagen na, de eerste symptomen van de positieve
persoon nauw contact hebben gehad.
De periode van quarantaine betreft 10 dagen vanaf het laatste contact.

3) Asymptomatische, positief geteste jongeren van 13 t/m 17 jaar, dienen 7 dagen in isolatie te gaan vanaf
het moment van testen en kunnen daarna, zolang er geen symptomen zich voordoen, naar school. Geen
van de contacten dient in quarantaine te gaan.

D. Stroomschema
Zie volgende pagina
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Stroomschema beleid COVID-19 op scholen en kinderdagverblijven
De zieke persoon moet zich laten testen en blijft thuis
tot de uitslag van de test bekend is. Is de uitslag
negatief, of is er volgens de huisarts geen indicatie
voor het doen van een test, dan mag de persoon
weer naar de instelling 24 uur nadat de klachten zijn
verdwenen.

Nee

Is COVID-19 vastgesteld door middel
van een test?
Ja
Is de zieke persoon op de instelling
geweest in de besmettelijke periode* ?

Nee

Er zijn geen maatregelen nodig op school

*48 uur (2 dagen) vóór het ontstaan van de
klachten tot het moment van isolatie

Ja
Is de zieke persoon een
docent/begeleider of een leerling?

Docent

Ga na met welke
leerlingen de docent
nauw contact* heeft
gehad.

Geen nauw contact
Geen quarantaine nodig

*langer dan 15 minuten op <
1,5 meter afstand

Leerling
Wel nauw contact

Beleid voor klasgenoten
Heeft de klasgenoot met de zieke leerling:
- Knuffelcontact en/of
- hele dag in dezelfde klas gezeten
- Hele dag samen gespeeld en/of
- Op dezelfde kamer geslapen
Tijdens de besmettelijke periode?
Beleid voor docent/begeleider
Heeft de docent/begeleider uitgebreid
zorg- of knuffelcontact gehad met de zieke
leerling in de besmettelijke periode?

Ja

Kinderen vanaf 0 jaar:
Blijven 10 dagen thuis in quarantaine
Immune/beschermde kinderen (doorgemaakte
COVID-19 <6 maanden geleden) en jongeren vanaf 12
jaar (doorgemaakte COVID-19 <6 maanden geleden Of
volledig gevaccineerd) hoeven niet in quarantaine

Nee
Kind mag naar school (geen quarantaine)

Ja

Nee

Docent gaat 10 dagen thuis in quarantaine tenzij
immuun/beschermd
5 of 4
Docent mag werken (geen quarantaine)

