Wat als?

Eén van mijn medewerkers
heeft verdachte symptomen
van COVID–19.
Zie onze affiche.

Mijn medewerker is
een hoogrisicocontact (2) van
een bevestigd geval.

Guideline 16/09/2021 Deze guideline vervangt alle voorgaande versies.

Ik vraag aan mijn medewerker om zich
onmiddellijk in quarantaine te plaatsen en
contact op te nemen met zijn huisarts.
Er zal zo snel mogelijk een Ag-RDT-test of
een PCR-test (1) moeten worden uitgevoerd.

De Ag-RDT-test
of PCR-test (1) van
mijn medewerker
is POSITIEF.

Mijn medewerker is in isolatie voor minimaal 10 dagen.
Aanwezigheid op het werk ten vroegste 10 dagen na
aanvang van de symptomen EN tot ten minste 3 dagen
zonder koorts EN met verbetering van de symptomen.

Mijn medewerker is sinds > 14 dagen volledig gevaccineerd:
PCR-test op dag 1 en dag 7 (4). De quarantaine mag opgeheven
worden als de eerste test negatief is.

De PCR-test van mijn medewerker is POSITIEF.
Isolatie van 10 dagen vanaf de AFNAME van de test
(asymptomatisch geval).

De quarantaine en de 2 PCR-testen blijven wel behouden voor
volledig gevaccineerde personen in geval van een cluster van
besmettingen, meer bepaald in residentiële zorgcollectiviteiten (zoals
een woonzorgcentrum), in collectiviteiten (behalve collectiviteiten voor
kinderen) en in bedrijven wanneer zich een “doorbraakinfectie” voordoet.

In geval van symptomen is mijn medewerker
eventueel arbeidsongeschikt.

Mijn medewerker is niet (volledig) gevaccineerd: onmiddellijk
quarantaine. Eerste test op dag 1 (binnen maximaal 72u) en een
tweede test ten vroegste op dag 7 (4). De quarantaine mag alleen
opgeheven worden als de tweede test negatief is.
Indien er geen test wordt afgenomen, is in elk geval de quarantaine
automatisch 10 dagen.

Eén van mijn medewerkers
is in nauw contact geweest met
een collega die wordt beschouwd
als een hoogrisicocontact (2).

Eén van mijn medewerkers
woont samen met iemand die
zich laat testen als gevolg van
sterk suggestieve symptomen
(bv. verlies van reukzin).
Er is een duidelijk verhoogde
kans op besmetting.

www.cohezio.be

Mijn medewerker is voorlopig
een ‘contact van een contact’.
Geen maatregelen.
Mijn medewerker is sinds > 14 dagen
volledig gevaccineerd: nauwe contacten
proberen te vermijden in afwachting
van de resultaten van de test van de
huisgenoot.
Mijn medewerker is niet (volledig)
gevaccineerd: nauwe contacten
proberen te vermijden en bij voorkeur in
quarantaine gaan of aan telewerk doen in
afwachting van de resultaten van
de test van de huisgenoot.

Test van
hoogrisicocontact
= POSITIEF (3)

Test van
huisgenoot
= POSITIEF (3)

Meer informatie: www.info-coronavirus.be

(1)	Voor personen die sinds ≤ 5 dagen symptomen hebben, verdient
de nasofaryngale antigeentest (Ag-RDT) de voorkeur, door zijn
snelheid en detectiecapaciteit in dit soort gevallen.
(2)	Hoogrisicocontact (indicatief): in het algemeen, langdurig contact
van meer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand,
waarbij minstens één van beide personen het masker niet of
niet correct droeg, dat wil zeggen mond en neus niet bedekt.
Contacten met huisgenoten worden automatisch beschouwd als
hoogrisicocontacten.
(3) 	Indien de test van het hoogrisicocontact / de huisgenoot negatief is,
kan de quarantaine worden opgeheven.
(4) 	
Indien men samenwoont met een positief geteste persoon en
isolatie niet mogelijk is (bv. bij zeer jonge kinderen): PCR-test op
dag 1 en op dag 17. De tweede test wordt inderdaad afgenomen
ten vroegste 7 dagen na de dag van het laatste risicocontact (wat
overeenstemt met de laatste dag van de isolatie = D10), d.w.z. ten
vroegste op dag 17 na het begin van de symptomen (of de positieve
test) van het indexgeval.

Externe Dienst voor Preventie
en Bescherming op het Werk

Verantwoordelijke uitgever: Olivier Legrand, Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel. Deze uitgave is auteursrechtelijk beschermd en dateert van 16/09/2021. INF_NL_COM_067 V20 16/09/2021

COVID-19

