
INFOKAART
QUARANTAINE THUISHULP

 Er is enkel sprake van quarantaine wanneer je zelf (of een 
 huisgenoot of  gezinslid) symptomen van COVID-19 vertoont/

besmet bent met COVID-19 
OF 

wanneer je wordt gecontacteerd door het contact tracing center 
met de boodschap dat je een hoog risico contact hebt gehad.

Wat is een hoog risico contact?

Je hebt een hoog risico contact gehad als je gedurende meer dan 15 minuten op minder dan 1,5 me-
ter afstand geweest bent van een persoon die besmet is met COVID-19 (gezinsleden/huisgenoten).

Een laag risico contact is contact gedurende minder dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter af-
stand met een persoon die besmet is met COVID-19.

Indien alle geadviseerde veiligheidsmaatregelen (1,5 meter afstand/klant bevindt zich in andere 
ruimte tijdens het poetsen) door jou en je klant strikt worden nageleefd, dan kan er tijdens het werk 
geen sprake zijn van hoog of laag risico contact.

Wat als?

KLANT (of gezinsleden/huisgenoten) THUISHULP (of gezinsleden/huisgenoten)

Wat als je klant of één van de huisgenoten of ge-
zinsleden van je klant besmet is met COVID-19?
Dan is er geen dienstverlening mogelijk bij de 
klant.

Wat als jijzelf besmet bent met COVID-19?
Als je nog niet opgestart bent, dan wordt je klant 
verwittigd dat je nog niet zal opstarten.
Ben je wel al opgestart? Dan verwittigen wij 
jouw klanten waar je de afgelopen 14 dagen 
bent gaan poetsen.

Wat als je reeds was opgestart bij een klant die 
nadien besmet werd met COVID-19?
Je wordt hiervan onmiddellijk op de hoogte 
gebracht.
Als al onze veiligheidsvoorschriften nageleefd 
werden door jou en je klant kan er geen sprake 
zijn van een hoog of laag risico contact. Je hoeft 
niet in quarantaine.

Wat als één van je gezinsleden of huisgenoten 
besmet geraakt is met COVID-19?
Aangezien het hier om een hoog risico contact 
gaat, kan je niet meer gaan werken en moet je 
gedurende 14 dagen in quarantaine geplaatst 
worden. 
Jouw klanten worden op de hoogte gebracht.
Verwittig jouw arts wanneer je symptomen van 
COVID-19 krijgt.



Instructies

1. Wat doe je als je zelf symptomen hebt van COVID-19?

Heb je symptomen zoals koorts, hoesten en kortademigheid? Dan kan je drager zijn van het
coronavirus. 
Wat moet je doen?

 • Blijft thuis!
 • Bel de huisarts en meld de symptomen die er op dat moment zijn. De huisarts zal je het 
 nodige advies geven en om een telefoonnummer vragen.
 • Je huisarts zal de bevoegde instanties verwittigen zodat de contactopvolging vanuit de 
 overheid snel kan opstarten.
 • Je brengt het kantoor op de hoogte van de besmetting, zodat zij van hun kant jouw klanten  
 van de “voorbije” 14 dagen op de hoogte kunnen brengen.
 

2. Ben je mogelijks in contact gekomen met iemand die drager is van COVID-19?

Ben je in contact gekomen met iemand die nu mogelijk ziek is? Was je langere tijd (meer dan 15 mi-
nuten) en van dichtbij (binnen aan afstand van 1,5 meter) in contact met deze persoon (bijvoorbeeld: 
een huisgenoot, een vriend(in))? Dan spreken we van een contact met een hoger risico. 
Wat kan je doen?

 • Isoleer jezelf gedurende 14 dagen thuis.
 • Je mag buitenkomen in eigen tuin, op je terras en je mag de eigen brievenbus leegmaken.
 • Je mag de woning enkel verlaten voor strikt noodzakelijke aankopen zoals voeding en 
 geneesmiddelen. Je moet hierbij altijd een mondmasker dragen en contact met anderen 
 vermijden. Je mag thuis geen bezoek ontvangen.
 • Bel de huisarts wanneer je symptomen krijgt zoals koorts of hoesten.
 • Je brengt het kantoor op de hoogte, zodat zij van hun kant je klanten voor de “komende” 14  
 dagen  op de hoogte kunnen brengen.

Ben je in contact gekomen met iemand die nu mogelijk ziek is? Was je voor een kortere tijd (minder 
dan 15 minuten) en van dichtbij (binnen aan afstand van 1,5 meter) in contact met deze persoon  
(bijvoorbeeld: in de supermarkt, een collega, een vriend(in))?. Dan spreken we van een contact met 
een lager risico. 
Wat kan je doen?

 • Beperk zoveel mogelijk jouw fysieke contacten. Spreek voornamelijk af met familie en 
 vrienden via online toepassingen.
 • Hou de komende 14 dagen voldoende afstand, let hier extra goed op!
 • Was je handen zeer grondig en heel regelmatig.
 • Bedek je neus en mond wanneer je je huis verlaat en je verplaatst met het openbaar vervoer  
 (bijvoorbeeld met een mondmasker). Je kan dus gaan werken.
 • Krijg je toch symptomen? Volg dan de procedure van punt 1 (“Wat doe je als je zelf 
 symptomen hebt van COVID-19?”)!



Contact Tracing

Op maandag 11/5/2020 startte ook de “contact tracing” vanuit de overheid. Het contact tracing cen-
ter gaat na met wie een besmet persoon allemaal in contact is gekomen. Deze mensen zullen op hun 
beurt worden gecontacteerd om hen op de hoogte te brengen dat zij in contact zijn geweest met een 
persoon besmet met COVID-19. 

1. Hoe word ik gecontacteerd?

De medewerker van het contact tracing center kan je op verschillende manieren contacteren. Dat kan 
via het telefoonnummer 02/214.19.19 of via SMS met het nummer 8811. Er wordt enkel via deze 
nummers contact me je opgenomen.

Het is belangrijk dat je zo volledig mogelijk antwoordt op de vragen van de medewerker:

 • Hij of zij zal je vragen naar het lijstje met personen met wie je allemaal in contact gekomen  
 bent.

 • Je zal hierbij nog wat extra informatie over jezelf moeten geven om de situatie zo concreet  
 mogelijk te kunnen inschatten: je geboortedatum, algemene gezondheidstoestand, beroep,
 contact met risicopersonen, enz.

2. Wat doet de overheid met mijn gegevens?

De overheid gaat op zeer vertrouwelijke manier om met je informatie. Hoe doen ze dit?

 • De informatie die je doorgeeft, wordt enkel gebruikt om het nodige advies te kunnen geven  
 aan je contactpersonen. Zo help jij mee aan de vertraging van het virus.

 • Alleen de bevoegde dienst krijgt toegang tot je contactenlijst. Niet je werk, familie, school,  
 politie, andere overheidsdiensten, …

 • De contactpersonen die op jouw lijstje staan, krijgen jouw naam ook niet te horen als ze op- 
 gebeld worden. Je blijft anoniem.

 • De persoon die je contactpersonen opbelt, is verplicht tot geheimhouding. Je gegevens wor- 
 den bewaard in een beveiligde databank van de overheid.

 • De informatie die je doorgeeft wordt op geen enkel ogenblik gebruikt om na te gaan of je de  
 maatregelen naleeft. Het wordt niet gedeeld met politie, justitie of andere controlediensten.


