Contacttracing door CLB na melding van COVID-19 geval
STAP VOOR STAP - Versie 2, te gebruiken vanaf 23-11-2020
in samenwerking met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en Sciensano
1. Wordt de leerling of het personeelslid van de school/internaat beschouwd als een bevestigd geval
Versie 1 (20-10-2020)
van COVID-19 (= indexpersoon)?
Zoek bevestiging van het testresultaat (bv. via de mSPOC) indien de informatie van de indexpersoon
onduidelijk zou zijn.
Bevestigd geval bij:
- Positief testresultaat*
- Kleuters die binnen de 14 dagen na het laatste nauw contact met een COVID-19 geval binnen het
gezin, symptomen vertonen die kunnen wijzen op COVID-19;
- Personen zonder of met een negatief testresultaat waarbij de huisarts op basis van zijn klinische
inschatting (bv. zeer suggestieve kliniek en epidemiologische link met een bevestigd geval) een
sterk vermoeden heeft van een besmetting met COVID-19 en het testresultaat overruled.
*a. De aanwezigheid van antilichamen in het bloed bepaalt niet of de persoon met een positieve PCR
testresultaat (nasofaryngeale swab) al dan niet besmettelijk is.
b. Een zwak-positief PCR testresultaat wordt beschouwd als een oude infectie (de persoon is dus niet meer
besmettelijk) als de persoon op het moment van de testafname voldoet aan alle 4 volgende criteria:
1. de persoon vertoonde geen COVID-symptomen gedurende minstens 1 week. Indien er tevoren ernstige
symptomen waren, moet de start daarvan minstens 4 weken geleden zijn;
2. de persoon had geen contact met een bevestigd positief geval in de afgelopen 3 weken (2 w incubatie +
1w infectieuze periode);
3. het PCR-resultaat toonde een lage virale RNA-belasting;
4. er was een eerdere positieve PCR-test, minstens 1 week voor de staalafname, of een gekende positieve
serologie.

In afwachting van het testresultaat hoeven nog
geen maatregelen genomen te worden in de
school/het internaat tenzij de huisarts het CLB
informeert van zijn/haar sterk vermoeden.
2. Was het bevestigd geval aanwezig op school/internaat op het moment dat hij besmettelijk was?
Vraag bij de (ouder van de) indexpersoon naar:
- reden voor testafname (belangrijke informatie om te weten of het eventueel een secundair geval
in de klasbubbel betreft)
- datum waarop de eventuele symptomen gestart zijn
- datum van testafname
- datum en uur van het laatste moment waarop het bevestigd geval aanwezig was op school
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3. Bepaal de dagen waarop het CLB de contacttracing dient uit te voeren.
Indien het COVID-19 geval op school/internaat aanwezig was tijdens de periode waarbinnen hij
besmettelijk was, dan start het CLB de contacttracing in school/internaat.
De contacttracing buiten de context van de school/het internaat wordt opgenomen door de huisarts (in
het gezin), door de callcenters en in sommige situaties ook door de eerstelijnszones.

-

-

Besmettelijke periode:
personen met ziekteklachten zijn besmettelijk
vanaf 48 u vóór de start van de klachten tot 7
dagen na het begin van de klachten, of langer als
de symptomen aanhouden;
personen zonder ziekteklachten worden als
besmettelijk beschouwd vanaf 48 u vóór tot 7
dagen na de afname van de positieve test.

Kijk of vraag steeds na of er in de afgelopen
14 dagen nog een andere COVID-19-melding
was in dezelfde (klas)bubbel. Indien er een
tweede geval was, dienen mogelijks andere
stappen genomen te worden.
4. Identificeer de contacten van de indexpersoon
Verzamel info over het verloop van die dagen bij de school/het internaat en bij de indexpersoon.
De school/het internaat geeft aan van welke bubbel(s) de leerling/het personeelslid deel uitmaakte.
Verzamel de namen.
Vraag naar schoolopvang, klas, middagmaal, slaapmoment, keuzevakken, lessen LO, kleedkamers,
schoolbus, eventuele vergadering voor personeelsleden, gebruik leraarskamer,…
Vraag systematisch na hoe die verschillende momenten georganiseerd werden (Bewaren van
afstand? Rechtsreeks fysiek contact? Correct dragen van mondmasker?)
Vraag bij indexpersonen > 12 jaar (leerlingen in SO en volwassenen) na of er vaste plaatsen
voorzien worden op het moment dat er geen mondmasker gedragen wordt.
Overloop ook de te onderzoeken periode met de indexpersoon, indien het een volwassene of leerling in
SO betreft (niet bij leerlingen van de basisschool), om na te gaan met wie de index contact had op
school/internaat. Verzamel de namen.
Overloop klasmoment, speeltijd, middagmaal, leraarskamer, eventuele vergaderingen,…
Vraag bij indexpersonen > 12 jaar (leerlingen in SO en volwassenen) na met wie de indexpersoon
rechtsreeks fysiek contact (knuffelen, kussen, handen schudden,…) had en met wie of met welke
bubbel de indexpersoon > 15 minuten contact had. Binnen een afstand van 1,5 meter? Beide met
mondmasker correct aan? Binnen of buiten?
Indien een persoon zelf een bevestigd geval
van COVID-19 was (PCR+) in de afgelopen 8 weken,
wordt deze niet beschouwd als een
contactpersoon.
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5. Classificeer de contacten als laag-risico (LR) of hoog-risico (HR) contacten
Indexpersoon
Kleuter

LR contacten

HR contacten

Alle leerlingen en volwassenen van de klas en
eventuele andere bubbels rond de index.

Kleuterbegeleider
(t.a.v. leerlingen)

Alle kleuters van de klas en eventuele andere
bubbels rond de index. Het personeelslid kan
gezien de leeftijd van de kinderen immers geen
afstand van hen bewaren.

Leerling lager
onderwijs

Alle leerlingen en volwassenen van de klas en
eventuele andere bubbels rond de index.

Leerkracht lager
onderwijs
(t.a.v. leerlingen)

Alle leerlingen van de klas en eventuele
andere bubbels rond de index., tenzij het
personeelslid > 15 minuten contact had op
een afstand van < 1,5 meter met een leerling
zonder dat hij/ zij een mondmasker (op mond
en neus!) droeg of dat er nauw rechtsreeks
fysiek contact was (knuffelen, kussen, handen
schudden,…) tussen het personeelslid en een
leerling.
Contact > 15 minuten op een afstand van
<1,5, maar waarbij beiden adequaat een
mondmasker hebben gebruikt (neus en mond
bedekt!).

Leerlingen lager onderwijs met wie het
personeelslid >15 minuten contact had op een
afstand van < 1,5 meter zonder dat hij/ zij een
mondmasker (op mond en neus!) droeg of
waarmee er nauw rechtsreeks fysiek contact was
(knuffelen, kussen, handen schudden,…).

Een persoon die zich in hetzelfde lokaal
bevond als de index, maar cumulatief < 15
minuten op <1,5 m of > 15 minuten op >1,5 m.

Dit geldt niet indien er een volledige scheiding
was door een wand.

Personeelsleden
onderling (BaO,
SO en internaat)
=
Leerlingen SO

Contact > 15 minuten op een afstand van < 1,5
meter zonder correct gebruik van het
mondmasker door beide personen (indien > 12
jaar). Dit geldt zowel binnen als buiten.

Contact vindt buiten plaats (transmissie via droplets):
‘face to face’ = contacten
Contact vindt binnen plaats (transmissie via droplets en aërosolen):
personen rondom de index = contacten
Een persoon die fysiek contact had met de index,
bijv. bij kussen, knuffelen, handen schudden,
verzorging,… (met of zonder mondmasker).
Een ‘vuistje’ of ‘boks’ is geen HR contact.
Een persoon die >15 minuten samen met de
index hebben gereisd, in eender welk
transportmiddel, zittend binnen twee zitplaatsen
(in eender welke richting) van de patiënt.
Conform de internationale richtlijnen wordt
hierbij geen rekening gehouden met het al dan
niet dragen van een mondmasker.
Internaat of
meerdaagse
schooluitstap
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