Werkwijze zelftesten corona op het Pax Christi College
Context
Half april krijgen we zelftesten voor corona geleverd. Het is de bedoeling dat we deze
zelftesten inzetten, bij:
a. het risicogericht testen van de zogenaamde 'overige contacten' bij een besmetting van
een leerling of een medewerker van Pax, op school dus.
b. het preventief testen van onze medewerkers; dit kunnen ze thuis doen.
Het afnemen van een zelftest is altijd op vrijwillige basis. Ook het wel of niet doorgeven
van de testuitslag is een eigen keuze.
Voor de afname van de testen bij leerlingen tot 16 jaar is altijd toestemming nodig van beide
ouders/verzorgers; voor de afname bij leerlingen van 16 jaar of ouder en bij onze
medewerkers geldt de afname als het geven van toestemming.
Belangrijk uitgangspunt is dat bij (milde) klachten die kunnen wijzen op corona de
zelftest niet dient te worden ingezet; in dat geval is altijd een test van de GGD nodig.
Daarnaast is de zelftest niet bedoeld voor de nauwe contacten. Ook zij dienen zich te laten
testen in een GGD-teststraat.
Daarnaast is het zo, dat de risicogerichte zelftesten op school afgenomen dienen te worden
onder toeziend oog van een begeleider, die daartoe is getraind. Onze medewerkers mogen
zich thuis preventief zelftesten.
Bij een positieve testuitslag dient de betreffende leerling of medewerker thuis in
quarantaine te gaan en zich tevens te laten testen door de GGD.
Bij een negatieve uitslag kan de leerling of medewerker op school blijven. Eventueel volgt
dan op een later moment nog een preventieve zelftest. De uitslag is 48 uur 'geldig'.
Werkwijze
Leerlingen:
a. Na een geconstateerde besmetting – en na afstemming hierover met de GGD – kunnen
leerlingen die behoren tot de categorie 'overige contacten' zich testen via een zelftest;
b. Ze kunnen daarvoor op elk van onze locaties terecht bij de conciërgeloge en bij de
leerlingcoördinator (Pax junior = receptie):
a. Voor leerlingen die 15 jaar of jonger zijn, geldt:
Dat zij een toestemmingsformulier moeten afgeven, waarop één van
beide ouders/verzorgers een handtekening plaatsen om aan te geven dat
ze hun zoon/dochter toestemming geven voor het uitvoeren van een
zelftest.
b. Voor leerlingen die 16 jaar of ouder zijn, geldt:
Dat zij zelf een besluit mogen nemen om een zelftest uit te voeren.
c. De conciërges beheren de voorraad zelftests en een aantal conciërges is getraind om toe
te zien op de afname van de zelftest. De leerlingcoördinatoren van de drie locaties zijn

tevens beschikbaar en getraind om als begeleider op te treden. De preventiemedewerkers
coördineren de inzet van de begeleiders.
d. Bij een positieve uitslag wordt dit gemeld aan de begeleider. De begeleider geeft de
melding door aan de afdelingsleider en aan de coronacoördinator.
e. De coronacoördinator (= contactpersoon GGD) zorgt voor contact over de positieve
uitslagen met de GGD.
Medewerkers:
1. Op school: zelfde werkwijze als voor onze leerlingen geldt (zie hierboven). Ook onze
medewerkers kunnen dus voor een zelftest bij de conciërgeloge terecht.
2. Thuis: we verschaffen onze medewerkers een aantal zelftests, zodat ze zichzelf thuis
preventief kunnen testen. Afhankelijk van de toelevering bepalen we het aantal tests dat we
uitreiken. We stimuleren preventief testen.
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