Beste ouders en personeelsleden in de scholen,
Nu het virus opnieuw wild om zich heen grijpt en het aantal besmettingen stijgt, moeten steeds meer
leerlingen en leerkrachten in quarantaine en ook getest worden. In sommige gevallen moeten zelfs hele
klassen of scholen gesloten worden. Maar wie beslist dit eigenlijk? En op basis waarvan?
Welke rol neemt het CLB op bij contact tracing?
Het CLB staat in voor het contactonderzoek bij positief geteste leerlingen en personeelsleden in de
scholen en de internaten van het werkgebied.
• 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 is 7/7 bereikbaar voor scholen, huisartsen en het call center.
•

Welke richtlijnen volgt het CLB?
• Het CLB volgt voor dit contactonderzoek de procedures van Sciensano die door de Vlaamse
Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (VWVJ) werden vertaald naar de
schoolcontext.
Contact tracing door het CLB in 10 stappen
1. Melding van positief geteste leerling of personeelslid komt binnen bij het CLB.
2. Een CLB-medewerker contacteert de betrokken leerling/personeelslid (= indexpatiënt)
3. Met de indexpatiënt wordt heel nauwkeurig al zijn contacten overlopen en hoe nauw die waren.
We tellen terug 2 dagen voor de start van de symptomen of, indien geen symptomen, 2 dagen voor
de testafname.
4. Met de directie van de school wordt de schoolorganisatie overlopen (bijv: dragen van mondmasker,
vaste plaatsen, organisatie speeltijden en middagpauze,…)
5. De CLB-arts verzamelt alle informatie en beslist welke contacten hoog risico en welke laag risico
waren. Dit gebeurt op basis van strakke richtlijnen.
6. Indien nodig stemt de CLB-arts af met de medisch expert (MSPOC) van de Eerstelijnszone waartoe
de gemeente behoort. We doen dit bij twijfel en in sommige gevallen is het ook verplicht.
7. Er wordt een lijst opgemaakt van alle hoog en laag risicocontacten. Met de school worden verdere
afspraken gemaakt over communicatie.
8. Alle hoog risicocontacten worden persoonlijk opgebeld door een CLB-medewerker. Zij krijgen ook
een brief toegestuurd met daarin alle te volgen richtlijnen. De hoog risicocontacten gaan in
quarantaine en moeten getest worden. (niet naar school) (zie bijgevoegde voorbeeldbrief)
9. De laag risicocontacten krijgen een brief toegestuurd met alle nodige informatie. Zij moeten niet in
quarantaine of getest worden, maar moeten wel waakzaam en voorzichtig zijn. (wel naar school)
10. Word je dus niet gecontacteerd, noch in het kader van hoog risico, noch in het kader van laag risico,
dan betekent dit dat jij of je zoon/dochter geen contacten had met de indexpatiënt en dus ook
geen extra risico loopt.
Vriendelijke groeten, het CLB-team

