
 

Wackers + Corona info: Wat doen we in geval van… 

 

Graag willen wij studenten, docenten en overige medewerkers informeren over wat te 

doen in verschillende Corona-situaties. We baseren ons op de informatie die je kan 

vinden bij de GGD Amsterdam. 

 

We lopen vijf mogelijkheden door: 

1. Je bent verkouden. 

2. Je bent in contact geweest met een besmet persoon (buiten de academie), of hebt 

klachten en wil je laten testen. 

3. Mogelijk ben je in de contact geweest op de Academie met een besmet persoon. 

4. Meerdere mede leerlingen / docenten binnen je klas blijken positief getest in 

dezelfde periode. De kans is dus groot dat deze besmetting op de Academie heeft 

plaats gevonden.  

5. Binnen de Academie zijn er in meerdere klassen meldingen van positief geteste 

studenten / docenten. 

 

1. Je bent verkouden. 

1.1. Je blijft thuis tot je klachten voorbij zijn. 

1.2. Je meld je ziek bij de academie. 

1.3. Mocht je van mening zijn dat je klachten corona-gerelateerd zijn, neem je 

contact op met de GGD. 

 

2. Je bent in contact geweest met een besmet persoon (buiten de academie), of hebt 

klachten en wil je laten testen. 

2.1. Je blijft thuis tot na de uitslag. Test je negatief, dan kan je weer naar de 

academie tenzij je contact met een huisgenoot of een nauw contact was (zie 

website hieronder). 

2.2. Bij een positieve test meld je dit ons en blijf je 10 dagen thuis. 

 

3. Mogelijk ben je in de contact geweest op de Academie met een besmet persoon.  

3.1. De GGD zal een bron- en contact onderzoek uitvoeren en daarbij worden de 

volgende richtlijnen gehanteerd. Volgens de GGD valt dit binnen de overige 

contacten: mensen die langer dan 15 minuten contact hebben gehad op minimaal 

1,5 m afstand. Bijvoorbeeld op het werk, in de klas of tijdens het sporten. 

3.2. Op basis van deze richtlijnen zal de GGD contact opnemen met contacten die 

mogelijk besmet zijn geraakt. Deze overige contacten ontvangen een brief met 

informatie en leefregels. Zij krijgen het advies om zich aan de al bestaande 

regels te houden en alert te zijn op hun gezondheid. 

3.3. Wat moet ik doen om zeker te weten dat ik niet besmet ben? Als je niet bent 

gebeld of je hebt geen brief van GGD Amsterdam ontvangen, dan behoor je niet 

tot de risicocontacten. Je hoeft dan dus geen actie te ondernemen. We kunnen 

ons echter goed voorstellen dat je je zorgen maakt. Hou daarom je gezondheid 

scherp in de gaten en neem contact op met je huisarts wanneer je symptomen 

krijgt of laat je testen bij GGD Amsterdam. 

3.4. In verband met de privacy kan de Academie wij niet vertellen om wie het gaat. 

 



 

4. Meerdere mede leerlingen / docenten binnen je klas blijken positief getest in dezelfde 

periode. De kans is dus groot dat deze besmetting op de Academie heeft plaats 

gevonden.  

4.1. In afwachting van het bericht van de GGD stellen wij jullie alvast op de hoogte. 

4.2. We staken meteen met het fysiek lesgeven op de Academie. Iedereen van deze 

klas (sen) blijft thuis en we schakelen tijdelijk over, zo goed als mogelijk, op 

online lessen, en/of opdrachten. 

4.3. Na twee weken kan er, zonder tegenbericht, weer op de Academie les worden 

gegeven. 

 

5. Binnen de Academie zijn er in meerdere klassen melding van positief geteste 

studenten / docenten. 

5.1. In afwachting van het bericht van de GGD stellen wij jullie alvast op de hoogte. 

5.2. We staken meteen met het fysiek lesgeven op de Academie. Iedereen van deze 

klas(sen) blijft thuis en we schakelen tijdelijk over, zo goed als mogelijk, op 

online lessen, en/of opdrachten. 

5.3. Na twee weken kan er, zonder tegenbericht, weer op de Academie les worden 

gegeven. 

5.4. De hele Academie sluit, zonder tegenbericht, voor twee weken haar deuren. 

 

Wat kan jij doen? 

• Jij kan meehelpen de Wackers Academie Corona-vrij te houden zodat jouw en 

andermans lessen door kunnen gaan. Door bijvoorbeeld echt thuis te blijven bij 

klachten, kun je ervoor zorgen dat we niet hoeven overschakelen naar online les.  

 

• Draag altijd een mondkapje, totdat je stilstaat- of zit op je werkplek. 

• Ben je te laat voor de les? Dan wacht je en overleg je met de docent of er ruimte 

is in de opstelling. 

• Creëer altijd 1,5m afstand om je heen. 

• Was of ontsmet je handen bij binnenkomst. 

• Verkouden? Niet naar school komen. 

• Meld ons of je verkouden (afwezig) bent en of in afwachting van een Corona-test 

bent. 

• Meld ons de uitslag van de test zodat wij kunnen melden aan klasgenoten dat zij 

in contact zijn geweest met een besmet persoon. Wij doen geen mededeling over 

om welke persoon het gaat gezien de wetgeving Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG). 

Nalezen op de site van de GGD > https://www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/ 

Amsterdam, 27 okt 2020 
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