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INSTRUCTIEFICHE TEST DRIVE-IN ZOL, campus Sint-Jan, Genk 
 

Scenario C: Ik ben in contact gekomen met iemand die 
positief is voor het Covid-19 virus 
 
Een contactpersoon is elke persoon die contact heeft gehad met een bevestigd COVID-19 geval binnen een tijdspanne 
van 2 dagen voor het begin van de symptomen (of positieve test indien geen symptomen) tot het einde van de 
besmettelijkheidsperiode voor deze persoon (over het algemeen 7 dagen na het begin van de symptomen, of langer 
als de symptomen aanhouden). 

In functie van het risico op besmetting worden contacten opgedeeld in twee groepen: laag-risico en hoog-risico 
contacten. Neem contact op met uw huisarts om deze inschatting te maken. 

HOOG-RISICO CONTACTEN 

U bent een hoog-risico contact van iemand die positief testte voor het covid-19 virus: 

- Ga onmiddellijk in quarantaine* 
- U laat zich testen voor het SARS-CoV-2 (covid-19) virus. U neemt hiervoor contact op met de huisarts, 

of u ontvangt een SMS met een 16 cijferige code (test prescription code). Voor personen met een Belgische 
mutualiteit wordt de test volledig betaald door verzekering. 
 

* Heeft u een essentieel beroep (bv. zorgverlener)? Indien uw werkgever dat expliciet vraagt, kan u aan de slag blijven wanneer dit absoluut nodig 
is voor de dienstverlening en er geen andere oplossingen zijn. U draagt hierbij wel het nodige beschermingsmateriaal. Hierbij moeten strikte 
hygiëne- en beschermingsvoorwaarden gerespecteerd worden die uw werkgever met u zal overlopen. 

Het resultaat van mijn test 

U test negatief: 
 

- Blijf minstens 10 dagen na het verlaten van het risicogebied in quarantaine, ook als uw test negatief is.  
- Blijf waakzaam voor het eventueel verschijnen van symptomen die kunnen wijzen op COVID-19 tijdens de 

quarantaine. Als er zich symptomen ontwikkelen, neem dan onmiddellijk contact op met uw huisarts en 
vermeld het risico contact. 

- Overleg met uw huisarts voor een eventuele tweede test:  
o Indien u hier niet voor in aanmerking komt, mag u 14 dagen na het hoog-risico contact de 

quarantaine stoppen  
o Indien u in aanmerking komt voor een tweede test kan de test minstens 5 dagen na de eerste PCR 

test en ten vroegste 9 dagen na het laatste risicocontact worden uitgevoerd*:  
 Is deze tweede test ook negatief, dan hoeft u niet langer in quarantaine te blijven.  
 Is deze tweede test positief, volg dan de instructies van uw huisarts en blijf in zelfisolatie. 

* personen die beroepshalve contact zullen hebben met personen die een risico hebben op een ernstige vorm van COVID-19 moeten tussen dag 11 
en 13 van de quarantaineperiode een test laten uitvoeren (verplicht). 

 
U test positief: 

- Blijf dan minstens 7 dagen in zelfisolatie en volg de instructies van uw huisarts die uw gezondheid  
verder zal opvolgen.  

- De contactopvolgers zullen u contacteren om al uw nauwe contacten in kaart te brengen en verder  
op te volgen. 

 
Moet ik tijdens de quarantaine of zelfisolatie bijkomende vakantiedagen nemen? 
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Uw huisarts zal u een “quarantaine attest” geven. Daarmee kan u aan uw werkgever bewijzen dat u in 
quarantaine of zelfisolatie moet blijven. Telewerken is toegestaan maar u mag zich niet verplaatsen naar uw 
werkplek. 

Als u niet kan telewerken, kan u een beroep doen op de uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Zelfstandigen die door 
quarantaine of zelfisolatie niet kunnen werken, kunnen een beroep doen op een overbruggingsrecht. 

Welke regels moet ik respecteren tijdens mijn quarantaine of zelfisolatie? 

- De periode van quarantaine of zelfisolatie start van zodra u in België aankomt na uw reis. 
- Quarantaine of zelfisolatie wil zeggen dat u binnenshuis (inclusief tuin of terras) blijft op één enkel adres. Dit 

kan uw privéadres zijn of bij familie of vrienden. Als u positief test, worden alle huisgenoten als nauwe 
contacten beschouwd. 

- Tijdens uw quarantaine of zelfisolatie moet het contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in het 
zelfde huis, zoveel mogelijk vermeden worden. Bewaar steeds een afstand van 1,5m. 

- Handdoeken, beddengoed en eet- of drinkgerei mogen niet gedeeld worden met de andere huisgenoten, en 
indien mogelijk moet de persoon die in quarantaine of zelfisolatie is een apart toilet en badkamer gebruiken. 

- Voor de huisgenoten die samen met u op reis waren, zijn tijdens de quarantaine de afstands- en 
hygiënemaatregelen onder elkaar niet van toepassing. 

- Ga niet in quarantaine of zelfisolatie op een adres waar ook personen wonen die tot een risicogroep behoren 
(bvb. personen ouder dan 65 jaar, personen met een ernstige onderliggende medische aandoening zoals 
ernstige hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verlaagde immuniteit). 

- Er zijn geen aanvullende maatregelen nodig voor huisgenoten van personen in quarantaine, tenzij deze 
dezelfde reisgeschiedenis hebben. 

- Bezoek van anderen is niet toegestaan tijdens uw quarantaine of zelfisolatie. 
- Werken en naar school gaan is niet toegestaan. Telewerk is wel mogelijk. 
- Blijf tijdens de quarantaine of zelfisolatie binnenshuis. U mag enkel de woning verlaten voor de volgende 

essentiële verplaatsingen en u moet daarbij een (stoffen) mondmasker dragen:  
o Bezoek aan uw huisarts of voor dringende medische zorgen; 
o Aankoop van basisbenodigdheden, zoals voedsel en medicijnen, maar enkel indien niemand anders 

hiervoor kan zorgen; 
o Regelen van dringende juridische/financiële kwesties; 
o Voor mensen die essentieel werk verrichten of een erkende dwingende reden hebben: verplaatsingen 

voor de daaraan verbonden essentiële en kortdurende activiteit. 
- Tijdens de quarantaine of zelfisolatie moet u bereikbaar blijven voor de contactopvolgers en uw medewerking 

verlenen aan het oplijsten van uw nauwe contacten. 
- Vermijd het gebruik van het openbaar vervoer vanaf uw terugkeer in België. 

 

LAAG-RISICO CONTACTEN 

Bent u slechts kort in contact gekomen met zieke personen of personen die positief testten - bijvoorbeeld in de 
supermarkt of met een collega die niet naast u zit op het werk. Dan spreken we van een contact met een lager risico. 
Wat vragen we u om te doen? 

- Quarantaine en afname van een test is niet nodig indien u geen symptomen hebt. 
- Beperk de sociale contacten tot een minimum, met respect van een afstand van 1,5m. 
- Was de handen zeer grondig en vaak. 
- Ontsmet regelmatig oppervlakken die vaak worden aangeraakt, zoals klinken, kranen, een tafel en 

verlucht geregeld de ruimte. 
- Bedek uw neus en mond wanneer u uw huis verlaat met een mondmasker. U kan dus gaan werken  

of naar school gaan. 
- Bel uw huisarts wanneer u symptomen krijgt. 
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Meer informatie: 

- Uw huisarts 
- www.info-coronavirus.be 
 

 

http://www.info-coronavirus.be/

