
Meer info op info-coronavirus.be

-TESTEN:
WANNEER,
HOE,
WAAR?

HOOGRISICOCONTACT ZONDER SYMPTOMEN
Was je meer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter in contact met een besmette persoon en ben je ouder dan 12?

Deze maatregelen zijn geldig vanaf 10/1/22
en vervangen de vorige.

POSITIEVE ZELFTEST
(je bent besmet)

POSITIEVE ZELFTEST
(je bent besmet)

POSITIEF

Vraag een activatiecode voor een PCR-test via het contactcenter op
02 214 19 19 en ga in isolatie tot u het resultaat van de PCR-test ontvangt.

Wie minder dan 180 dagen geleden een positieve test heeft afgelegd (en dus een herstelbewijs heeft), is vrijgesteld van test
en quarantaine na een hoogrisicocontact, zolang hij of zij geen symptomen heeft.

Quarantaine 
mag beëindigd worden.

Quarantaine 
mag beëindigd worden.

NEGATIEVE ZELFTEST
(je bent niet besmet)

NEGATIEVE ZELFTEST
(je bent niet besmet)

NEGATIEF

7 dagen isolatie.
Isolatie eindigt op dag 7 mits  

3 dagen zonder koorts en 
verbetering van de klachten.
Blijf daarna nog gedurende
3 dagen extra voorzichtig.

7 dagen isolatie.
Isolatie eindigt op dag 7 mits 3 

dagen zonder koorts en 
verbetering van de klachten.
Blijf daarna nog gedurende 3 

dagen extra voorzichtig.

10 dagen quarantaine.
Mag vanaf dag 7 beëindigd worden
indien dagelijkse negatieve zelftest

vanaf dag 7 tot en met dag 10. 
Blijf ondertussen extra voorzichtig  

gedurende 10 dagen na het 
hoogrisicocontact.

7 dagen quarantaine.
Mag vanaf dag 4 beëindigd worden
indien dagelijkse negatieve zelftest

vanaf dag 4 tot en met dag 7.
Blijf ondertussen extra voorzichtig

gedurende 10 dagen na het
hoogrisicocontact.

IK BEN NIET GEVACCINEERD

Laatste prik < 5 maanden
geleden of booster of je bent 

ouder dan 12 en je kreeg 
je basisvaccinatie.

PCR-test en quarantaine niet 
nodig maar blijf extra voorzichtig 

gedurende 10 dagen na het
contact:  mijd kwetsbare

personen, respecteer afstand, 
draag je mondmasker

(liefst FFP2) en blijf telewerken.

Laatste prik > 5 maanden
geleden en geen booster.

IK BEN GEVACCINEERD


