Update wijziging quarantaineregels voor kinderen jonger dan 12 jaar.
OP BASIS VAN DE BESLISSING VAN DE IMC (interministeriële conferentie) EN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS

 Alle kinderen zijn welkom op school tenzij ze ziek zijn.
 We vermijden maximaal het mengen van klasgroepen in gemeenschappelijke binnenruimten.
 Voor kinderen (= niet gevaccineerden) verandert de covid-regeling i.v.m. pcr-test (door CLB VERPLICHT
NA EEN POSITIEVE ZELFTEST!) en quarantaine.
Een klas gaat in quarantaine vanaf 4 besmettingen in één klas gedurende 5 dagen.
Positieve kleuters (ook na zelftest!) melden door een mail te sturen naar: directie@minivirgo.be EN
corona@CLBNWB.be

 Ouders wordt aangeraden om hun kinderen regelmatig te (zelf)testen.
 1 Ouder komt de kinderen halen.
 Ouders dragen een mondmasker wanneer ze de school betreden.
Beste,
De voorbije week werden de quarantaineregels voor kinderen jonger dan 12 jaar na een blootstelling binnen het gezin al
tweemaal gewijzigd. De regel vanaf NU: alle kinderen worden als niet-gevaccineerde hoogrisicocontacten (HRC)
beschouwd.
Binnen het onderwijs gaat deze wijziging in vanaf 17 januari 2022. De technische aspecten voor de call centers zullen echter pas
klaar zijn vanaf donderdag 20 januari. Dit zal dus mogelijk de komende dagen leiden tot tegenstrijdige berichten voor ouders, wat
we ten zeerste betreuren.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden jonger dan 12-jaar.
In geval van een hoogrisicocontact binnen het eigen gezin is de regel hetzelfde voor alle kinderen jonger dan 12 jaar, ongeacht
hun vaccinatiestatus = 10 dagen quarantaine en de mogelijkheid om de quarantaine te beëindigen op dag 7, indien dagelijks een
negatieve zelftest wordt afgenomen vanaf dag 7 tot en met dag 10.
De IMC nam deze beslissing samen met de ministers van onderwijs om te vermijden dat er een onderscheid zou worden gemaakt
tussen kinderen op basis van hun vaccinatiestatus.
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Een positieve zelftest MOET bevestigd worden door een PCR-test. Een positief besmet persoon en zijn HRC volgen
de instructies op van het contactcentrum (zij hebben zicht op de vaccinatiestatus). Er gaan dus immens veel verschillen
zijn in de gegeven adviezen.
Vanwege de algemene mondmaskerplicht worden contacten met een besmette leerling binnen de school steeds aanzien
als een laagrisicocontact. Dit geldt ook voor kleuters, ook al moeten zij geen mondmasker dragen.
De noodremprocedure – een sluiting van de klas voor 5 dagen – gaat in vanaf 4 besmettingen in een klas binnen de
periode van 1 week of wanneer 25% van de leerlingen in een klas besmet zijn binnen de periode van 1 week. Deze
leerlingen moeten effectief in de klas aanwezig geweest zijn tijdens hun besmettelijke periode.
Een contact met een positief besmet persoon binnen het gezin is steeds een hoog-risico contact (HRC). Voor kinderen
jonger dan 12 jaar wordt gekeken naar de vaccinatiestatus van de ouder(s) en krijgt het kind het advies dat overeenstemt
met het advies van de (minst gevaccineerde) ouder (dit is dus niet altijd hetzelfde als de positief besmette persoon want
soms is het broer of zus die positief is). Dit is niet van toepassing voor kinderen die beschikken over een herstelcertificaat.
Voorlopig is het nog niet gekend of er rekening mag gehouden worden met de vaccinatiestatus van kinderen. Als daar
verandering in zou komen brengen we jullie zeker op de hoogte.
Advies voor gescheiden ouders: doe geen wissel van ouder als er sprake is van een isolatie of quarantaine bij gezin 1.
Wacht af tot de maatregelen vervallen.

DANK JE WEL VOOR JULLIE MEDEWERKING! SAMEN TEGEN CORONA!
Vriendelijke groeten,
Kristin Van den Broeck en het voltallige Mini Virgo team

