
Stop samen met ons 
het coronavirus
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De gouden  
regels

Bescherm jezelf en anderen

Was vaak 
je handen

Spreek  
buiten af

Hou afstand 
(1,5 meter)

Beperk je
contacten

Wees voorzichtig 
met ouderen  

en zieken

Kom niet in 
groep samen

Draag een 
mondmasker

Waar en hoe gebruik je een mondmasker?

>> Neem altijd een mondmasker mee.

>> Draag het mondmasker waar dit verplicht is. En op drukke     
  plaatsen waar je geen afstand kunt houden van andere mensen.

>> Het mondmasker moet je neus én mond bedekken.

>> Lees de geldende maatregelen op www.info-coronavirus.be.

In Gent moet je een mondmasker dragen in het hele 
winkelwandelgebied, net als in enkele drukkere straten erbuiten.  
De verplichting geldt ook voor fietsers, skaters en steppers.  
Dit gebied kan veranderen door de coronatoestand.  
Je vindt een kaartje op www.stad.gent/corona.
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1 Bel een huisarts of het nummer 1733 (van 19 tot 8 uur en in  
 het weekend). Zeg of je in het buitenland geweest bent.

2 De arts beslist of een test nodig is en maakt een afspraak.

3 Heb je een afspraak voor een test? Blijf dan thuis  
 in quarantaine.

4 Laat de test(s) afnemen:
 a. Test je positief (je bent besmet)? Blijf in quarantaine  
  en volg de instructies van je arts.
 b. Test je negatief (je bent niet besmet) en ben je niet  
  in het buitenland geweest? Je hoeft niet meer  
  in quarantaine te blijven. 
 c. Test je negatief en ben je in het buitenland in een   
  rode zone geweest? Blijf in quarantaine tot 14 dagen   
  na je terugkeer uit het buitenland. Alleen na een   
  tweede negatieve test kun je misschien vroeger 
  uit quarantaine. Bespreek dit met je huisarts.

5 Noteer alvast de gegevens van de personen met wie je  
 de laatste 2 weken langer dan 15 minuten op minder dan  
 1,5 meter in contact kwam: naam, telefoonnummer,    
 adres, geboortedatum en e-mailadres.

Je voelt je ziek 

1 Maak een afspraak met het testcentrum op  
 gent.testcovid.be of 09 210 10 40. Gebruik de code die  
 je gekregen hebt bij het invullen van het formulier 
 ‘Passenger Locator Form’. Of bel 09 210 10 40 voor  
 ondersteuning bij het registreren. Voor alle andere  
 vragen, bel 0800 14 689.

2 Blijf 14 dagen thuis in quarantaine.

3 Laat de test(s) afnemen in het testcentrum van 
 AZ Jan Palfijn. Neem je ‘Passenger Locator Form’ mee:
 a. Test je positief (je bent besmet)? Blijf in quarantaine  
  en volg de instructies van je arts.
 b. Test je negatief (je bent niet besmet)? Blijf in   
  quarantaine tot 14 dagen na je terugkeer uit het   
  buitenland. Alleen na een tweede negatieve test  
  kun je misschien vroeger uit quarantaine.  
  Bespreek dit met je huisarts.

Je komt uit het buitenland en voelt je niet ziek  

Langer dan 48 uur in het buitenland geweest?
Je bent verplicht het formulier Passenger Locator Form in te vullen. 
Doe dit 48 uur voor je terugkomt uit het buitenland. Je vindt het 
formulier op travel.info-coronavirus.be. Neem het formulier en de 
code die je gekregen hebt altijd mee op je afspraken.

Check op de dag van je terugkeer de kleurcode van het gebied dat je 
bezocht hebt op diplomatie.belgium.be:
>> Kom je uit een gebied met code rood, dan ben je verplicht om  
  de stappen hieronder te volgen.
>> Kom je uit een gebied met code oranje, dan raden we je aan om 
  de stappen hieronder te volgen.

Wanneer krijg je je testresultaat?
Ben je besmet? Je huisarts belt je zo snel mogelijk. 
Hoor je niks binnen de 48 uur, dan ben je niet besmet.
Je kunt ook altijd zelf je resultaat raadplegen via  
www.mijngezondheid.be.
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Je moet in quarantaine als je 
ziek bent of zou kunnen zijn. 
Bijvoorbeeld als je naar een 
land geweest bent met veel 
besmettingen. Of als je in contact 
gekomen bent met iemand die 
besmet is. 

Wat is quarantaine?

 Volg je gezondheid   
 goed op
> Meet 2 keer per dag je   
 temperatuur.
> Bel je huisarts als je symptomen  
 hebt (ademhalingsproblemen,  
 hoesten, keelpijn, …) en laat je  
 opnieuw testen.

 Zorg voor 
 een goede hygiëne
> Gebruik nooit dezelfde spullen  
 als je huisgenoten. 
> Gebruik een ander toilet en   
 badkamer dan je huisgenoten,  
 als dat kan.
> Poets dingen die je veel aanraakt  
 elke dag (deurklinken, tafel, ...).   

 Ga niet naar het werk 
 of naar school
> Telewerk als dat kan.
> Vraag aan je huisarts een   
 quarantaine-attest voor je   
 werkgever. Je krijgt dat  
 ook als een contactonderzoeker  
 je belt. Met dat attest krijg je 
 een vergoeding.

 Blijf 14 dagen thuis
> Blijf thuis. Je mag in je eigen tuin  
 of op je eigen terras zitten.
> Laat geen andere mensen   
 binnen in je huis dan zij die er  
 wonen.
> Vermijd zoveel mogelijk fysiek  
 contact met je huisgenoten.
> Ga alleen naar buiten als het
 echt moet: om eten te kopen,  
 naar de dokter te gaan of  
 medicijnen te halen. Draag  
 dan altijd een mondmasker.  
 Vraag iemand anders om je  
 boodschappen te doen,  
 als dat kan.
> Verlucht je huis goed.

1 Maak een afspraak met het testcentrum op  
 gent.testcovid.be of 09 210 10 40. Gebruik de code die je  
 gekregen hebt bij het invullen van het formulier 
 ‘Passenger Locator Form’. Of bel 09 210 10 40 voor  
 ondersteuning bij het registreren. Voor alle andere  
 vragen, bel 0800 14 689.

2 Blijf 14 dagen thuis in quarantaine.

3 Laat de test(s) afnemen in het testcentrum van  
 AZ Jan Palfijn:
 a. Test je positief (je bent besmet)? Blijf in quarantaine  
  en volg de instructies van je arts.
 b. Test je negatief (je bent niet besmet)? Blijf in   
  quarantaine tot 14 dagen na het laatste risicocontact.  
  Alleen na een tweede negatieve test kun je misschien  
  vroeger uit quarantaine. Bespreek dit met je huisarts.

Een contactonderzoeker contacteert je, je voelt je niet ziek

Wat is contactonderzoek?
Als je corona hebt of onlangs in contact geweest bent met iemand die 
corona heeft, contacteert een contactonderzoeker je. Je krijgt dan:
>> een telefoontje van het nummer 02 214 19 19
>> een sms van het nummer 8811
>> of een bezoekje

Tip: sla deze nummers op in je gsm zodat je ze meteen herkent.
De contactonderzoeker vraagt met wie je onlangs contact hebt 
gehad. De contactonderzoeker contacteert deze mensen. Als er risico 
is dat zij corona hebben, vraagt de contactonderzoeker hen een test 
te doen. Zo ontdekken we sneller wie corona heeft en besmetten we 
minder mensen.
Werk mee aan het contactonderzoek en help ons levens te redden.
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Verdere info 
Gentse dienstverlening: www.stad.gent/corona 

Huidige coronatoestand: www.info-coronavirus.be 

Vragen over corona: bel de coronalijn 0800 14 689


