
Mag ik naar de RINO Groep komen?
Beantwoord onderstaande vijf vragen voordat je voor onderwijs of werk naar de RINO Groep komt.

Je bent van harte welkom
Kom alleen naar de RINO Groep voor ingeroosterd onderwijs of werk dat niet thuis kan worden uitgevoerd. Volg in alle gevallen de aanwijzingen op locatie en ons coronaprotocol.
Heb je onderwijs of werkzaamheden op locatie en maak je je zorgen, bijvoorbeeld omdat je een huisgenoot in de risicogroep hebt, neem contact op met de opleidingsmedewerker of P&O.

Heb je klachten die passen bij het coronavirus?
Zoals neusverkoudheid, niezen, hoesten, verlies van 
smaak/geur, benauwdheid en/of verhoging.
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2 Heb je een huisgenoot met corona?

3 Heb je een huisgenoot met zware klachten 
die passen bij het coronavirus?
Zoals benauwdheid en/of verhoging.

4 Ben in je in nauw contact geweest met iemand 
met corona?

5 Ben je recentelijk teruggekeerd uit een land met 
een oranje of rood reisadvies?

Blijf thuis
> Vraag een test aan bij de GGD en blijf thuis tot je de uitslag hebt.

-Blijkt uit de test dat je corona hebt?
-Heb je geen corona? Ga naar vraag 2.

> Heb je koorts en/of last van benauwdheid? Dan blijven ook je   
huisgenoten thuis.

Blijf thuis
>  Laat je testen bij de GGD als je klachten ontwikkelt.

Blijf thuis
>  Je huisgenoot moet zich laten testen bij de GGD. Ontwikkel jijzelf  

ook klachten? Laat je ook testen bij de GGD.
> Alle huisgenoten blijven thuis tot de uitslag van de coronatest van 

de zieke huisgenoot bekend is.

Blijf thuis
>  Laat je testen bij de GGD als je klachten ontwikkelt.

Blijf thuis
>  Gedurende 10 dagen na je terugkeer mag je niet naar de RINO 
Groep komen. Laat je testen bij de GGD als je klachten ontwikkelt.
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Studeer/werk vanuit huis
>  Deelnemers/docenten     

informeren de opleidings-
medewerker om de 
mogelijkheden te 
bespreken.

> Medewerkers informeren
P&O.

> Na 10 dagen ben je weer
welkom.

Meer informatie over 
thuisquarantaine vind je op
www.rijksoverheid.nl

Wat als je besmet bent…
Als je besmet bent met het 
coronavirus moet je in 
thuisquarantaine, net als je 
huisgenoten en nauwe 
contacten. De GGD geeft 
verdere instructies bij de 
testuitslag.

https://www.rinogroep.nl/images/html/210819_CORONAPROTOCOL_RINO_GROEP.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantaine-door-corona

