V.U. Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel

CONTACTONDERZOEK
BIJ COVID-19

Klachten?
Bel naar je huisarts. Hij
laat je testen op het
coronavirus.

Is je test positief?
Je arts brengt je op
de hoogte en geeft je
gegevens door aan het
contactonderzoekscentrum.

Terwijl jij thuis in
isolatie blijft,
worden je contacten
opgebeld of bezocht
en krijgen ze advies.

Een contactonderzoeker
neemt telefonisch
contact met je op
of komt aan huis.

Contactonderzoek
gebeurt steeds
vertrouwelijk.
Je identiteit blijft
geheim.

Samen lijst je je
contacten op:
van 2 dagen voor je
symptomen tot je in
isolatie ging.

Blijf ook de bestaande
hygiëneregels volgen:
handen wassen,
afstand houden en
thuis blijven.

J E WO R DT G EC O N TAC TE E R D M E T H E T N U M M E R 02 214 19 19 ( O F S M S : 8811)

AGENTSCHAP
ZORG &
GEZONDHEID

Meer info op
www.info-coronavirus.be

JE MOET IN
QUARANTAINE

QUARANTAINE

WAT MOET JE DOEN?
in

Blijf thuis. Laat anderen jouw
boodschappen doen. Ga enkel
in nood zelf naar de apotheker
of supermarkt.
Draag altijd een mondmasker
als je met iemand contact
hebt.

Was regelmatig je handen.

WAT NU?
Laat niemand binnen in je huis
en ga zelf ook niet op bezoek.

Zet je ramen open.

Voel je je ziek? Bel je huisarts.

Woon je samen met iemand?
Probeer je zo goed mogelijk
te isoleren. Gebruik een andere wc, badkamer en slaapkamer, als dat kan.

Meer informatie over het Coronavirus vind je
op www.info-coronavirus.be of 0800 14 689.

HET CORONAVIRUS

MAG JE KIND
NAAR SCHOOL?

BIJ KLEUTERS

Is je kind extra kwetsbaar voor corona?

JA

Dit bespreek je met je de behandelende arts of de

Je kind blijft thuis.

CLB-arts.

NEE
Heeft je kind plots 1 (of meer)
van deze klachten?
•

Koorts (38°en hoger)

•

Hoesten of problemen met ademhalen.

•

Verkoudheid EN ander klachten zoals spierpijn,

JA

Je kind blijft thuis.
Bel je huisarts.

ongewone vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn of
geen eetlust.
Kinderen die enkel een verkoudheid
hebben mogen naar school.

NEE

Verkoudheid = snot
(kleur maakt niet uit),
eventueel met niezen
en een kuchje

Heeft je kind de voorbije 2 dagen contact
gehad met iemand die corona heeft?
•

contact met gezinsleden

JA

(kinderen en volwassenen)
•

Bel je huisarts.

contact met andere volwassenen of
kinderen ouder dan 12 jaar:
- langer dan 15 minuten
- op minder dan 1,5 meter

Contacten met kinderen jonger dan 12 jaar zijn ok.

NEE

Je kind blijft thuis.

Je kind mag naar school!

WIE MOET
WEL / NIET

Droegen jij en de persoon
waarmee je contact had, altijd
correct een mondmasker?
Dan ben je veilig en moet je
niet in quarantaine.
Zelfs niet bij contact met een
besmet persoon.

Verwittig de school als je kind moet thuisblijven omwille van een vermoeden van corona.

CONTACTONDERZOEK
Kwam je kind in contact met iemand die besmet is met corona?

V.U.: Karina Hans, Logo Antwerpen vzw, Jodenstraat 44, 2000 Antwerpen, 0.478.639.768 - RPR Antwerpen, afd. Antwerpen

IN QUARANTAINE ?

Dan zal een medewerker van het CLB of van het Vlaamse contactonderzoek je bellen of sms’en om
je hierover op de hoogte te brengen.
Is je kind besmet? Dan zal een medewerker van het contactonderzoek je bellen of sms’en om te
vragen met wie hij/zij nauwe contacten had de voorbije dagen. (Je krijgt telefoon van het CLB of
van het nummer 02/214.19.19 of een sms van 8811.)
Deze mensen worden op de hoogte gebracht dat ze in contact kwamen met een besmet persoon.
Ze krijgen een code die ze nodig hebben om zich ook te laten testen.
Er wordt rekening gehouden met de privacy. Jouw naam wordt aan niemand doorgegeven!

Meer info: www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders
www.info-coronavirus.be.

Deze infofiche kwam tot stand door een samenwerking van Logo Antwerpen
met Eerstelijnszone Voorkempen en de CLB’s in regio Voorkempen.
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Heb je nog vragen? Bel je huisarts of CLB-arts.

HET CORONAVIRUS

MAG JE KIND
NAAR SCHOOL?

LAGER EN SECUNDAIR

Is je kind extra kwetsbaar voor corona?

JA

Dit bespreek je met je de behandelende arts of de

Je kind blijft thuis.

CLB-arts.

NEE

Heeft je kind de voorbije 2 dagen contact
gehad met iemand die corona heeft?
•

contact met gezinsleden

JA

(kinderen en volwassenen)
•

Je kind blijft thuis en
laat zich testen.
Bel je huisarts.

contact met andere volwassenen of
kinderen ouder dan 12 jaar:
- langer dan 15 minuten
- op minder dan 1,5 meter

Contacten met kinderen jonger dan 12 jaar zijn ok.

NEE

Heeft je kind plots 1 (of meer)
van deze klachten?

JA

•

Koorts (38°en hoger)

•

Hoesten of problemen met ademhalen.

•

Niet meer goed kunnen ruiken of proeven.

•

Verkoudheid EN ander klachten zoals
spierpijn, ongewone vermoeidheid,
keelpijn, hoofdpijn of geen eetlust.

Kinderen die enkel een verkoudheid
hebben mogen naar school.

NEE

Je kind blijft thuis.
Bel je huisarts. Deze bepaalt of een test nodig is.

Verkoudheid = snot
(kleur maakt niet uit),
eventueel met niezen
en een kuchje

Je kind mag naar school!

WIE MOET
WEL / NIET
IN QUARANTAINE

Droegen jij en de persoon
waarmee je contact had, altijd
correct een mondmasker?
Dan ben je veilig en moet je
niet in quarantaine.
Zelfs niet bij contact met een
besmet persoon.

Verwittig de school als je kind moet thuisblijven omwille van een vermoeden van corona.

CONTACTONDERZOEK
Kwam je kind in contact met iemand die besmet is met corona?

V.U.: Karina Hans, Logo Antwerpen vzw, Jodenstraat 44, 2000 Antwerpen, 0.478.639.768 - RPR Antwerpen, afd. Antwerpen

EN GETEST WORDEN?

Dan zal een medewerker van het CLB of van het Vlaamse contactonderzoek je bellen of sms’en om
je hierover op de hoogte te brengen.
Is je kind besmet? Dan zal een medewerker van het contactonderzoek je bellen of sms’en om te
vragen met wie hij/zij nauwe contacten had de voorbije dagen. (Je krijgt telefoon van het CLB of
van het nummer 02/214.19.19 of een sms van 8811.)
Deze mensen worden op de hoogte gebracht dat ze in contact kwamen met een besmet persoon.
Ze krijgen een code die ze nodig hebben om zich ook te laten testen.
Er wordt rekening gehouden met de privacy. Jouw naam wordt aan niemand doorgegeven!

Meer info: www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders
www.info-coronavirus.be.

Deze infofiche kwam tot stand door een samenwerking van Logo Antwerpen
met Eerstelijnszone Voorkempen en de CLB’s in regio Voorkempen.

Versie 1. oktober 2020

Heb je nog vragen? Bel je huisarts of CLB-arts.

V.U. Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel

HET CORONAVIRUS
Herken de symptomen

Hoesten

Koorts

Geur -en
smaakverlies

Ademhalingsmoeilijkheden

ZZ Z

Waterige
diarree

Spierpijn,
keelpijn of
hoofdpijn

Verkoudheid

Vermoeidheid

B E L B I J D E Z E SY M PTO M E N Z O S N E L M O G E L I J K N A A R J E ( H U I S ) A RTS
E N B L I J F M E TE E N T H U I S

AGENTSCHAP
ZORG &
GEZONDHEID

Meer info op
www.info-coronavirus.be

