
Preventiemaatregelen bij
vermoedelijke coronabesmetting

Bij welke symptomen moeten we aandachtig zijn?

Te volgen procedures

Symptomen manifesteren zich vóór aanvang van de arbeidsdag

Wanneer de symptomen zich manifesteren vóór aanvang van de arbeidsdag, vragen we om zo 
snel mogelijk telefonisch contact op te nemen met:

Indien je weliswaar symptomen vertoont, maar je voldoende geschikt voelt om te werken, zal 
je gevraagd worden om te telewerken tot de quarantaine kan opgeheven worden (zie overzicht 
onder).

Symptomen  manifesteren zich gedurende de arbeidsdag

Wanneer één of meerdere symptomen optreden gedurende de arbeidsdag, vragen we om contact 
op te nemen met:
 

Bij de procedure die dan gevolgd wordt, hanteren we volgende principes.  We zorgen dat je zo snel 
mogelijk de werkplaats kan verlaten, waarbij je zo weinig mogelijk de werkplaats/werkruimte 
doorkruist en met zo weinig mogelijk personen contact hebt.  

We zullen dus met je praten in een afgesloten zaaltje, waarbij het mondmasker zeker moet 
gedragen worden. We zullen met je bespreken of je zelf naar huis kan rijden of dat er iemand moet 
gecontacteerd worden om jou op te halen.  

•  Hoest
•  Ademhalingsmoeilijkheden
•  Koorts
•  Pijnklachten

•  Moeheid
•  Smaakverlies en/of verlies van de reukzin
•  Diarree



Huisarts contacteren bij vermoedelijke besmetting

Als de huisarts vermoedt dat je besmet bent met Covid-19, zal hij of zij je testen of je doorverwijzen 
naar het triagecentrum bij jou in de buurt. Die test wordt de dag zelf nog opgestuurd naar het 
labo dat jouw test zal analyseren.

Je blijft thuis in afwachting van jouw testresultaten. De arts zal je vragen om alvast  de 
gegevens te noteren van alle personen waarmee je in contact kwam tot twee dagen voor jouw 
symptomen begonnen. Deze lijst zal enkel gebruikt worden als jouw test positief is, in het kader 
van contactopvolging.

Je krijgt steeds het resultaat van je test, ongeacht of het positief of negatief is.

Hoelang in quarantaine?

Je blijft 10 dagen thuis. Indien je symptomen hebt, volgt na 5 dagen een coronatest. Is het resultaat 
van de test negatief? Dan mag je uit quarantaine. Is het resultaat positief? Dan blijf je nog 7 dagen 
thuis en tot alle symptomen verdwenen zijn.  

Ziek of telewerk?

Indien je weliswaar symptomen vertoont, maar niet ziek bent en je voldoende in staat voelt om te 
werken, kan je tijdens de quarantaine telewerken.

Indien je je te ziek voelt om te werken, volg je de gewone procedure ziektemelding vermeld in het 
arbeidsreglement:
• Afgifte of verzending van een medisch attest binnen de 48 uren na de aanvang van de ziekte 

Ziek of tijdelijke werkloosheid?*

Indien je in quarantaine dient te gaan, maar niet ziek bent, zal de behandelende arts een 
“quarantaine-attest” schrijven volgens het verplicht model van de overheid.

Aan de hand van dit attest kan jouw werkgever voor de duur van de quarantaine tijdelijke 
werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht aanvragen. 

*In geval telewerk niet mogelijk is.



Gevolgen voor andere collega’s?

Was je langere tijd (meer dan 15 minuten) en van dichtbij (binnen aan afstand van 1,5 meter en 
zonder fysieke afscheiding, zoals een plexischerm of chirurgisch mondmasker) in contact met 
een collega?  Dan spreken we van een contact met een hoger risico om besmet te zijn. Ook indien 
een persoon direct fysiek contact heeft gehad (bv. doorgeven van voorwerpen) met een besmette 
patiënt, is er sprake van een hoogrisicocontact.

Dan vragen we dit niet enkel te melden aan jouw huisarts, maar ook onderstaande personen/
diensten op de hoogte te brengen:

De collega’s met wie er een hoger risicocontact was, moeten in quarantaine gaan. (zie schema 
verder)

Hoelang u in quarantaine moet blijven, kan je hoger lezen of raadpleeg het overzicht hieronder.

Voor asymptomatische laagrisicocontacten is een quarantaine en een afname van test niet nodig. 
Natuurlijk moeten hier ook telkens de geldende social distancing maatregelen gerespecteerd 
worden, en moet er aandacht zijn voor de basishygiënemaatregelen.

Laagrisicocontact Hoogrisicocontact

Een persoon die slechts kort 
(< 15 minuten) in nauw contact 
(minder dan 1,5m) was met de 
zieke persoon.

Een persoon die langere tijd 
(> 15 minuten in totaal) en van 
dichtbij (binnen een afstand 
van 1,5m) in contact was met 
de besmette persoon en/of 
waarbij voorwerpen werden 
gedeeld. Ook iemand die uit 
een rode zone komt, wordt 
beschouwd als iemand die een 
hoogrisicocontact had.*

* Bij terugkeer na een verblijf van meer dan 48 uur in een rode zone, kan men vrijgesteld worden 
van testing en quarantaine. Daarvoor moet uit de zelfevaluatietest (bij het in te vullen e-PLF) 
blijken dat men de richtlijnen goed heeft opgevolgd en niet te veel contacten heeft gehad.



Testen op dag 5
(na eerste symptomen)

Quarantaine 
mag

opgeheven 
worden

Quarantaine 
verderzetten 

gedurende 
7 dagen 

en tot alle 
symptomen 

verdwenen zijn

Hoogrisicocontacten 
of terugkeer uit rode zone
maar geen symptomen?

Heeft u
symptomen?

Quarantaine gedurende 
10 dagen*

Toch nog symptomen?

Nee

Geen test

Ja

Test negatief Test positief

* In geval van huisgenoten: 10 dagen na het laatste risicocontact met mogelijk besmette 
persoon, wat de facto leidt tot een quarantaine van 17 dagen.
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