Wat als?

In geval van symptomen
(zie affiche)

Positieve zelftest?

Hoogrisicocontact van
een bevestigd geval?
(P.S.: Dag van het
hoogrisicocontact
= dag 0)

Guideline 17/01/2022 Deze guideline vervangt alle voorgaande versies.

· Onmiddellijk in quarantaine
· De Self Assessment Test invullen op
mijngezondheid.belgie.be OF contacteer
02/214.19.19 indien geen symptomen
· Test afnemen met testcode

Resulaat PCR
of sneltest is
POSITIEF?

· Isolatie tot tenminste 7 dagen na begin van de symptomen
· EN indien je de laatste 3 dagen koortsvrij bent
· EN indien verbetering van de andere symptomen.
Voor personen zonder symptomen:
Isolatie tot 7 dagen na de dag van de testafname.

VOLLEDIG GEVACCINEERD OF RECENT BESMET
· Geen quarantaine.
· Geen test.

ZELFTEST: te verkrijgen in apotheek of supermarkt, zelf uit te voeren, voor

DEELS GEVACCINEERD
· 7 dagen verplichte quarantaine.
· De quarantaine mag worden opgeheven vanaf dag 4 als er elke dag een
negatieve zelftest wordt uitgevoerd vanaf dag 4 tot en met dag 7.

PCR-TEST: uit te voeren in testcentrum, resultaat pas na uren/dagen.

hoogrisicocontacten vanaf dag 4 na het contact.
Een positieve zelftest moet steeds bevestigd worden door een PCR test.

SNELTEST: uit te voeren in apotheek bij symptomen, met of zonder voorafgaande code
verkregen via mijngezondheid.belgie.be.

HOOGRISICOCONTACT: langdurig contact van meer dan 15 minuten op minder dan
1,5 meter afstand, waarbij het masker niet of niet correct gedragen werd, dat wil zeggen
mond en neus niet bedekt.
VOLLEDIG GEVACCINEERD: 3e dosis van het vaccin gekregen OF basisvaccinatie
minder dan 5 maanden geleden en meer dan 2 weken geleden gekregen

RECENT BESMET: < 5 maand geleden besmet, aangetoond met PCR of sneltest

NIET GEVACCINEERD
· 10 dagen verplichte quarantaine.
· De quarantaine mag worden opgeheven vanaf dag 7 als er elke dag een
negatieve zelftest wordt uitgevoerd vanaf dag 7 tot en met dag 10
Contacten met huisgenoten worden automatisch beschouwd als
hoogrisicocontacten. Voor huisgenoten van een besmet persoon die niet kan
geïsoleerd worden (bv. omdat het een jong kind is) moeten bovenstaande test- en
quarantaineregels gevolgd worden volgens het aantal vaccinaties dat men heeft
gekregen.
Dag 0 = de dag van het begin van de symptomen van het kind. Op dag 10 is een
zelftest altijd aangewezen, voor deels gevaccineerden is die zelfs verplicht. Afstand
houden en continu binnen masker dragen vanaf stop quarantaine tot dag 20.

Nauw contact met een
hoogrisicocontact:

www.cohezio.be

= een "contact van een contact".
GEEN maatregelen nodig

Test van
hoogrisicocontact =
POSITIEF

Meer informatie: www.info-coronavirus.be

DEELS GEVACCINEERD: de basisvaccinatie langer dan 5 maanden geleden
NIET GEVACCINEERD: geen basisvaccinatie, of minder dan 2 weken geleden
BASISVACCINATIE: 1 dosis Janssen COVID-19 vaccin® of 2 dosissen van de andere
vaccins op de Belgische markt.
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