
Adviseert en ondersteunt scholen en kindcentra bij:

• een artikel 26 melding 
• een positief getest kind of medewerker
• een of meerdere positieve tests in de omgeving van een school of 

kindcentrum zoals bij de invalkracht van vorige week, een ouder van een 
leerling etc.

• complexe vragen over het coronavirus en de coronamaatregelen

Het team IZB is ook verantwoordelijk voor het afnemen van de testen en het 
bron- en contactonderzoek.

Hoe kom je in contact met IZB?
Heb je een vraag of wil je overleggen? Bel dan met de onderwijsadvieslijn van 
GGD Fryslân via 088 22 98 595 (elke werkdag tussen 9.00 en 16.00 uur) of mail 
naar secretariaatcoronavirus@ggdfryslan.nl.

Team infectieziektebestrijding - IZB Team Jeugdgezondheidszorg - JGZ

Corona-hulp voor onderwijs en kindcentra 
Ondersteuning van GGD Fryslân bij een besmetting of de bestrijding van corona

Adviseert en ondersteunt scholen en kindcentra bij:

• coronapreventie en maatregelen 
• het toepassen van richtlijnen rondom neusverkouden kinderen en advies 

over het testen van kinderen 
• zorgen over gezondheidsproblemen en de ontwikkeling van kinderen 

Hoe kom je in contact met JGZ?
Iedere school heeft een eigen JGZ-team. Neem contact op met de 
jeugdverpleegkundige of jeugdarts verbonden aan je eigen school. Dit kan via  
088 22 99 444.

Testen
Leraren krijgen tijdelijk prioriteit bij de coronatesten. Overleg bij (milde) 
klachten altijd eerst met je leidinggevende. Je kunt 7 dagen per week 
tussen 07.30 en 20.00 uur bellen met het coronatest prioriteitsnummer   
0800 81 01   voor het maken van een testafspraak.

  

Kijk voor meer info op ggdfryslan.nl/coronaonderwijs   

Artikel 26-melding
Doe een melding als er sprake is van:

• drie of meer kinderen binnen een groep met klachten van 
neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts en/ of benauwdheid en/of 
verlies van geur en smaak

én een positieve test bij: 

• een kind of medewerker uit de groep
• bij een huisgenoot van een kind of medewerker uit die groep

Een artikel 26-melding kun je online doen via   ggdfryslan.nl/artikel26

http://www.ggdfryslan.nl/coronaonderwijs
www.ggdfryslan.nl/artikel26

