
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

De vakantietijd is bijna afgelopen. Met dit bericht informeren wij u, in samenspraak met de GGD, over 

mogelijke thuisquarantaine na reizen naar het buitenland.  

In thuisquarantaine bij terugkomst? 

De overheid heeft de buitenlandse vakantielanden ingedeeld op kleur. Op basis van deze kleur kunt u 

zien of er, bij terugkomst, een dringend advies tot thuisquarantaine is.  

Kijk op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-

thuisquarantaine-bij-terugkomst-uit-land-met-oranje-of-rood-reisadvies voor meer uitleg over 

thuisquarantaine. 

Hieronder ziet u de informatie over quarantainemaatregelen per kleur:  

Geel 

De “gele” landen zijn door de overheid aangewezen als mogelijke vakantielanden. U hoeft in dit geval 

bij terugkomst niet in thuisquarantaine.  

Oranje en rood 

De overheid raadt af om op vakantiereizen te gaan naar ‘oranje landen’, en/of  ‘rode landen’. Hiervoor 

geldt een negatief reisadvies.  

Iedereen die terugkomt uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, wordt 

dringend geadviseerd 10 dagen in quarantaine te gaan na aankomst in Nederland. Ook als u op dat 

moment geen klachten heeft.  

 

Kijk voor actuele informatie over de kleur van landen binnen en buiten Europa op 

www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavirus-veelgestelde-vragen-

reizen-naar-het-buitenland  

Mocht uw vakantieland tijdens het verblijf van geel in oranje/ rood veranderd zijn, moet u alsnog 10 

dagen in thuisquarantaine na aankomst in Nederland.  

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen WEL naar school, kinderopvang (waaronder 
buitenschoolse opvang en gastouderopvang) en aan sportactiviteiten deelnemen, tenzij: 

 het kind 1 van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
hoesten, verhoging tot 38 graden, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak; 

 een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid 
heeft. 

Ouders mogen hun kinderen tijdens hun eigen 10 dagen thuisquarantaine NIET halen of brengen 
bijvoorbeeld naar school, kinderopvang of sportactiviteiten. Hiervoor zult u anderen moeten vragen. 

Wie vanaf medio augustus terugkeert via Schiphol kan zich daar laten testen. Ook als u geen klachten 

heeft. Dit is GEEN vervanging van de 10 dagen quarantaine. 

 

Vragen 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neem dan gerust contact op met de 

leidinggevende van uw school, kinderdagverblijf of BSO. Met algemene vragen over Corona kunt u 

terecht bij het publieksinformatienummer 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur).  
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