Beslisboom

Op de volgende pagina’s lees je wat je moet doen en of
je naar Zuyd mag komen wanneer je:

Wat moet ik
doen en
kan ik naar
Zuyd komen
als…?

1. corona of corona gerelateerde klachten of een

positieve zelftest hebt, in contact bent geweest met
iemand die corona heeft
2. terug komt uit een risicogebied

Op de vierde pagina staat het handelingsprotocol bij
positieve test student/medewerker. Dit protocol is
bedoeld voor opleidingen/leidinggevenden. Op de vijfde
pagina vind je informatie over de verwerking van jouw
persoonsgegevens in relatie tot dit handelingsprotocol.
Op de laatste pagina staat het advies van de
overheid/RIVM aangaande “Gezondheidscheck”
Vragen?
coronapagina Zuydnet
corona@zuyd.nl

1

Moet ik in quarantaine? Wanneer moet ik me
laten testen? Wat moet ik doen?
Ik heb corona
Ik heb en positieve zelftest

Ik ben in de buurt geweest bij iemand met (misschien)
corona
Ik heb een melding ontvangen vanuit
CoronaMelder app

Ik kom terug uit het buitenland

Corona gerelateerde gezondheidsklachten
zijn:
• neusverkoudheid
• loopneus
• niezen
• keelpijn
• hoesten
• plotseling verlies van reuk of smaak
• koorts
• benauwdheid

Om te weten wanneer je wel of niet moet (zelf)testen, wat de testintervallen zijn,
wanneer je in quarantaine moet en dergelijke, check de “quarantainecheck” site
van de rijksoverheid: https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/nl

Moet je in
(thuis)quarantaine?

Ja

Studeer/werk*³
thuis en
informeer*² je
opleiding*¹/
leidinggevende

Nee

Heeft de GGD
specifiek in jouw
geval anders
geadviseerd?

Nee

Ja

Kom naar Zuyd als je een ingeroosterde
activiteit hebt of wanneer je dit hebt
afgesproken met je leidinggevende. Volg
de instructies van je opleiding en voor je
locatie via Zuydnet, Moodle, mail, etc.

*¹ mis je als student hierdoor toetsen of verplichte onderwijs activiteiten neem dan ook contact op met je studentendecaan.
*² het is aan jou of je vertelt wat je hebt, je opleiding/leidinggevende mag dat niet aan je vragen en het niet registreren. Het is op vrijwillige basis.
*³ indien je niet te ziek bent.

Ik ben in een risicogebied geweest (code geel/oranje/rood)

Om te weten wanneer je wel of niet moet (zelf)testen, wat de testintervallen zijn,
wanneer je in quarantaine moet en dergelijke, check de “reizen tijdens corona” site
van de rijksoverheid: https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/nl

Moet je in
(thuis)quarantaine?

Ja

Studeer/werk*³
thuis en
informeer*² je
opleiding*¹/
leidinggevende

Nee

Heeft de GGD
specifiek in jouw
geval anders
geadviseerd?

Nee

Ja

Kom naar Zuyd als je een ingeroosterde
activiteit hebt of wanneer je dit hebt
afgesproken met je leidinggevende. Volg
de instructies van je opleiding en voor je
locatie via Zuydnet, Moodle, mail, etc.

*¹ mis je als student hierdoor toetsen of verplichte onderwijs activiteiten neem dan ook contact op met je studentendecaan.
*² het is aan jou of je vertelt wat je hebt, je opleiding/leidinggevende mag dat niet aan je vragen en het niet registreren. Het is op vrijwillige basis.
*³ indien je niet te ziek bent.

Handelingsprotocol bij positieve testuitslag student/medewerker Zuyd
Opleiding/
dienst

Student / medewerker
neemt contact op na
positieve
testuitslag*¹*³

Directeur

GGD

Michael van
Zinnicq
Bergmann (of bij
afwezigheid: Jan
Huisman)

Dienst Marketing
en Communicatie

Informeer de directeur, dit
kan ook via de docent of
opleidingsmanager of
teamleider.

Neemt contact op met Michael
van Zinnicq Bergmann
(of bij afwezigheid: Jan
Huisman)

GGD bepaalt aan de hand van
de situatie of bij positieve
testuitslag student/medewerker
Zuyd Hogeschool contact wordt
opgenomen met directeur

Coördineert proces en
communicatie binnen Zuyd en
stemt af met GGD Zuid
Limburg.

Levert – in overleg met GGD
– standaardteksten voor
communicatie met
studenten/medewerkers
opleiding/dienst*²

*¹Zoals gesteld in het handelingsprotocol onderwijsorganisatie bij COVID-19 positieve testuitslag student/medewerker van de GGD Zuid Limburg.
*²Bij deze communicatie wordt de naam van de betreffende student/medewerkers niet vermeld. *³ Op vrijwillige basis.

Zorgt in overleg met dienst
M&C en Michael van Zinnicq
Bergmann/Jan Huisman
voor communicatie binnen
opleiding/dienst*²

Werkwijze verwerking persoonsgegevens volgens handelingsprotocol:
•
•
•
•
•
•
•
•

Werknemers en studenten zijn niet verplicht om hun coronabesmetting (positieve test) te melden
bij Zuyd. Zij doen dit op vrijwillige basis.
Alleen noodzakelijk gegevens worden gevraagd, zoals: naam/studentennummer, telefoonnummer,
datum en de eventuele contactpersoon bij de GGD.
De groep medewerkers die toegang heeft tot de meldingen wordt beperkt tot het absoluut
noodzakelijke.
Bovengenoemde groep medewerkers houdt zich aan het wachtwoordeisen van Zuyd.
Opgeslagen informatie met persoonsgegevens wordt na 14 dagen verwijderd.
Bij communicatie wordt niet de naam van de betreffende student/medewerkers vermeld.
Bij BCO door de GGD worden eventuele contactgegevens enkel telefonisch verstrekt.
De Functionaris Gegevensbescherming van Zuyd houdt toezicht op de verwerking van de
gegevens.

