SCHEMA ’s RICHTLIJNEN ivm COVID-19 (volgens richtlijnen vanaf 25/01/2021)

Blijf thuis zolang je je
ziek voelt.
Test negatief
Test nodig?
Je blijft thuis tot het
resultaat van de test
gekend is.
Blijf thuis.
Je voelt je ziek?

Test positief

Bel je huisarts
bij COVID-19
symptomen.

Je test positief?

Blijf thuis.
Volg advies van je arts.

Zie schema 'je test
positief'
Blijf thuis zolang je je
ziek voelt.
Je kan naar school
komen als je koortsvrij
bent én als je je beter
voelt.

Geen test nodig?

Aanvang thuisisolatie
minimaal 10 dagen na
start klachten.

Je kan naar school
komen als je koortsvrij
bent én als je je beter
voelt.

Verwittig je centrum

Contactonderzoek
wordt opgestart

Je kan na 10 dagen
opnieuw naar school als
je 3 dagen koortsvrij
bent en de klachten
beter zijn.
Anders wordt de
thuisisolatie verlengd.

Het is in het algemeen NIET aanbevolen om een nieuwe test uit te voeren
alvorens de isolatie te beëindigen. Het is namelijk gekend dat PCR testen
nog lange tijd na de besmettelijke periode positief kunnen blijven.
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Maak je gebruik van de Corona-app?
Registreer het moment van besmetting.
Je krijgt dan een unieke code. Koppel dez
code aan je coronatest. Zo kan je je
testresultaat ook raadplegen via de app

Verhoogde waakzaamheid =
Je mag naar school.
Je mag nog niet naar je hobby’s en
op bezoek bij familie of vrienden.
Volg je gezondheid goed op.
Bel de huisarts bij klachten.

Je hebt nog geen corona.

Test 1 negatief

Je blijft in quarantaine tot
resultaat van test 2 gekend is.

Laat je testen

Je had 'nauw' contact met
positief geteste persoon?

Aanvang quarantaine*
Blijf 10 dagen thuis en
laat je zo snel mogelijk
testen. Ook als er (nog)
geen klachten zijn.

De quarantaine wordt
onmiddellijk beëindigd.

Test 1: max 3 dagen na
laatste risicocontact
Test 2: vanaf dag 7 na laatste
risicocontact.

Je mag naar school komen.

Test 2 negatief

Wel 'verhoogde
waakzaamheid' tot 14 dagen
na nauw contact

Je ontvangt een sms met een
corona-test-code.
Maak online een afspraak
voor de test

Thuisisolatie tot 10 dagen
nadat de test is afgenomen.
Je kan daarna opnieuw naar
school als je 3 dagen
koortsvrij bent en de klachten
beter zijn.

Test positief

Huisgenoot heeft geen
symptomen, is niet ziek
Huisgenoot van iemand
in quarantaine?
Huisgenoot heeft, of
krijgt wel symptomen;
wordt ziek

Je mag naar school.
Je schenkt extra
aandacht aan de
basismaatregelen.

Bij vermoeden COVID19: Huisgenoot laat zich
testen.
Jij gaat voorlopig in
thuisisolatie. Je komt
niet naar school.

Huisgenoot test negatief

Je mag weer naar school
komen.

Huisgenoot test positief

Zie schema 'nauw
contact met positief
geteste persoon'
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Je keert terug uit het
buitenland vanuit een
groene of (licht) oranje
zone?

Geen test of quarantaine nodig.

Je hebt geen symptomen

Je mag naar school komen.

Zie schema 'Je voelt je ziek'

Je voelt je ziek

Test 1 negatief
Laat je testen
Je bent Belgisch resident:
Aanvang quarantaine*
Blijf 10 dagen thuis en laat je zo
snel mogelijk testen. Ook als er
(nog) geen klachten zijn.

Test 1: max 3 dagen na
laatste risicocontact
Test 2: vanaf dag 7 na
laatste risicocontact.

Je hebt nog geen corona.
Je blijft in quarantaine tot
resultaat van test 2 gekend is.
De quarantaine wordt
onmiddellijk beëindigd.

Test 2 negatief

Je mag naar school komen.
Wel 'verhoogde waakzaamheid'
tot 14 dagen na nauw contact

Je ontvangt een sms met
een corona-test-code.
Maak online een afspraak
voor de test
Test positief

Je keert terug uit het
buitenland vanuit een
rode zone?

Thuisisolatie tot 10 dagen nadat
de test is afgenomen.
Je kan daarna opnieuw naar
school als je 3 dagen koortsvrij
bent en de klachten beter zijn.
De quarantaine wordt
onmiddellijk beëindigd.

Je bent niet-resident:
Je kon reeds een negatieve PCRtest voorleggen bij aankomst.
Aanvang quarantaine*
Blijf 10 dagen thuis. Ook als er
(nog) geen klachten zijn.

Laat je testen vanaf dag 7 na
laatste risicocontact.

Test negatief

Wel 'verhoogde waakzaamheid'
tot 14 dagen na nauw contact

Je ontvangt een sms met een
corona-test-code.
Maak online een afspraak
voor de test

Je mag naar school komen.

Test positief

Thuisisolatie tot 10 dagen nadat
de test is afgenomen.
Je kan daarna opnieuw naar
school als je 3 dagen koortsvrij
bent en de klachten beter zijn.
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COVID-19 SYMPTOMEN:
- Je hebt 1 van volgende klachten:
hoesten, kortademigheid, pijn op borstkas, plots verlies van geur of smaak
- Je hebt 2 van volgende klachten zonder duidelijke andere oorzaak:
Koorts, spierpijn, ongewone vermoeidheid, neusloop, keelpijn, hoofdpijn, verminderde eetlust, diarree
- Je hebt een chronische longaandoening en hebt een plotse verergering van de chronische klachten

Een contactpersoon is elke persoon die contact heeft gehad met een positief geteste persoon binnen een tijdspanne van 2 dagen vóór het
begin van de symptomen tot 7 dagen na het begin van de symptomen.

'Nauw' contact = hoog-risicocontact
- Iedereen die ‘face to face’ contact had langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter, waarbij er geen mondmasker op een correcte
manier (op mond en neus) werd gedragen door beide personen. Dit geldt zowel binnen als buiten. Dit geldt niet indien er een volledige
scheiding was door een wand.
- Iedereen die fysiek contact had met een positief geteste persoon, bijvoorbeeld bij knuffelen, handen schudden,… of die in direct contact
kwam met lichaamsvloeistoffen, bv. bij het zoenen (al dan niet op de mond). (met of zonder mondmasker).
- Iedereen die langer dan 15 minuten samen met positief geteste persoon heeft gereisd, in eender welk transportmiddel, zittend binnen
twee zitplaatsen (in eender welke richting).
- Contacten met gezinsleden zijn altijd nauwe contacten.

* Uitzondering op quarantaine: Een persoon die minder dan twee maanden geleden een positieve PCR-test had voor COVID-19
moet niet in quarantaine omdat deze vermoedelijk tijdelijk beschermd is door immuniteit na de voorgaande infectie. Daarnaast kan
een uitzondering op de quarantaineregel uitzonderlijk toegekend worden aan personen met een kritische functie, binnen een
Schema’s richtlijnen COVID-19 versie 2021 01 25
essentieel beroep zoals zorgverleners.

