
OP DE KTS TEST JE HET!

Corona testen thuis
Vanaf maandag 31 mei 2021 gaan we 
starten met het zelftesten op corona. 
Je ontvangt van de KTS twee testen 
per week. Deze krijg je uitgedeeld 
op school. De zelftest doe je thuis 
voordat je naar school gaat. Je mag 
zelf kiezen op welke dagen je de 
testen afneemt. Je doet deze testen 
wanneer je geen klachten hebt.

Heb je wel corona gerelateerde 
klachten of zit je in quarantaine,  laat 
je dan testen via de GGD:
0800 - 1202

Negatief of positief?
• Geeft de test een negatieve 

uitslag aan? Top! Dan kun je 
gewoon naar school komen. 

• Geeft de test een positieve 
uitslag aan? Bel dan naar de GGD 
en laat je hier testen. Je blijft in 
quarantaine totdat je de uitslag 
van een negatieve GGD test hebt 
ontvangen. 

Wil je meer informatie over het nega-
tief of positief testen en wat te doen? 
Scan dan deze QR code en bekijk het  
filmpje met uitleg.

Hoe voer je een zelftest uit?
Bekijk op de achterkant van deze 
flyer het stappenplan hoe je een zelf-
test afneemt of scan deze QR code 
en bekijk het instructiefilmpje.

Vragen? Bel dan naar 0252 461 800 of mail naar info_kts@teylingen-college.nl



Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Open het flesje met de vloeistof. Knijp alle 
vloeistof uit het flesje in het buisje.
LET OP! Houd het flesje niet tegen het buisje aan.

Pak het wattenstaafje uit de dichte langwerpige 
verpakking. Pak deze aan de kant zonder zacht 
stukje (dit zachte stukje niet aanraken met je han-
den). Breng je hoofd licht achterover en stop het 
wattenstaafje in één neusgat. Draai 3 tot 4 keer 
met het wattenstaafje.

Steek het wattenstaafje in het buisje met de vloei-
stof. Draai het wattenstaafje 5 keer rond. Laat het 
wattenstaafje 1 minuut in de vloeistof zitten. Haal 
het wattenstaafje er dan weer uit en plaats de dop 
stevig op de opening van het buisje.

Open het zakje met de testkaart erin. Leg de test-
kaart op een platte ondergrond. Knijp voorzichtig 
3 druppels in de kleine inham op de testkaart (S).
LET OP! Na opening van het zakje moet de testkaart 
gelijk worden gebruikt.

Wacht 15-20 minuten en lees dan de uitslag af. 
Bij alleen een streepje bij de C ben je negatief 
getest en kun je gewoon naar school. Wanneer er 
een streepje bij zowel de C als T verschijnt, neem 
dan contact op met de GGD voor een test en blijf 
totdat je die hebt ontvangen thuis in quarantaine.

Vragen? Bel dan naar 0252 461 800 of mail naar info_kts@teylingen-college.nl


