thuisblijven of naar school/werk?
heb je één of meer klachten?
Milde klachten: verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk
en/of smaak (zonder neusverstopping), verhoging tot 38 °C.
Ernstige klachten: benauwdheid en/of koorts (38 ºC of hoger).
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Tenzij...
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Heb je nog vragen?

Heb je klachten?

Thuisblijven?

Laat je dan testen! Een afspraak
maken kan op twee manieren:
• Online via coronatest.nl.
Houd je DigiD bij de hand.
• Telefonisch via 0800-1202.
Dit nummer is 7 dagen per week
bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur

Dan gaan we ervan uit dat je online studeert of werkt.
Ben je ziek? Meld je ziek via
www.mboutrecht.nl/ziekmelden. Volg bij een
positieve testuitslag van jou of een huisgenoot altijd
de instructies van de GGD op. Bij een positieve
testuitslag mag je weer naar school en/of werk als
je geen zichtbare klachten meer hebt.

mboutrecht.nl/corona

corona@mboutrecht.nl

030 281 51 00

