
Corona: Wat moet je doen in verschillende situaties? 
*Het gaat in het schema hieronder steeds om de volgende klachten: 
Verkoudheidsklachten (neusverkouden, loopneus, niezen) hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, 
verhoging/koorts (vanaf 38 graden), plotseling verlies van reuk en smaak

Houd het 
veilig

1.Je krijgt klachten* *Je blijft thuis.
*Je geeft je afwezigheid door aan je 
leidinggevende of consulent.
*Je laat je testen bel voor een afspraak 0800-1202 
of regel het online via www.coronatest.nl.
*Je blijft thuis tot je de uitslag van de test hebt 
ontvangen. 
*Je houdt contact met je leidinggevende of 
consulent over het verloop.

Positieve test = besmet met het coronavirus: 
Volg de instructies van de GGD op. Je mag pas weer 
naar je werk als je minimaal na 1 week tenminste 
24 uur klachtenvrij bent. 

Negatieve test = niet besmet met het coronavirus: 
Volg instructies GGD op.

2. Je gezinslid of huis-
genoot krijgt klachten* 
die met corona te maken 
lijken te hebben en laat 
zich testen

Zolang je zelf geen klachten* hebt én je gezinslid/ 
huisgenoot heeft geen klachten van koorts (vanaf 
38 graden) en/of benauwdheid, kun je naar je werk 
komen. 

Als je gezinslid/ huisgenoot klachten heeft van 
koorts (vanaf 38 graden) of benauwdheid moet je 
10 dagen in quarantaine.  Als je zelf klachten* krijgt: 
zie hierboven bij 1. wat je moet doen. 

3. Je gezinslid of 
huisgenoot is positief
getest

*Je gaat in quarantaine en laat 5 dagen na het
laatste risicovolle contact een test doen (bel voor 
een afspraak 0800-1202 of regel het online via 
www.coronatest.nl).
*Je blijft thuis tot je de uitslag van de test hebt 
ontvangen.
*Je geeft je afwezigheid door aan je 
leidinggevende of consulent.
*Je houdt contact met je leidinggevende of 
consulent over het verloop.

Wat is er aan de hand?                                    Wat moet je doen?                               En wat doe je daarna?

Lees verder >

Na 10 dagen quarantaine mag je weer naar je werk 
komen. Je meldt dit bij je leidinggevende. 

Positieve test = besmet met het coronavirus: 
Volg de instructies van de GGD op. Je mag pas weer 
naar je werk als je minimaal na 1 week tenminste 
24 uur klachtenvrij bent. 

Negatieve test = niet besmet met het coronavirus: 
Volg instructies GGD op.



4. Je bent naar voren 
gekomen bij bron- en 
contactonderzoek van 
de GGD 

Wat is er aan de hand?                                    Wat moet je doen?                               En wat doe je daarna?

Wat betekent in quarantaine gaan? 
In quarantaine gaan, betekent dat je thuis moet blijven. Je mag niet reizen of naar een andere locatie in Nederland gaan. Ook mag er 
niemand bij je op bezoek komen, behalve voor medische redenen (bijvoorbeeld de huisarts of iemand van de GGD). Alleen de mensen met 
wie je samen woont, mogen samen met je in huis zijn. Ook dan geldt: blijf zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand van je huisgenoten.

5. Je hebt een bericht 
ontvangen via de 
coronamelder app

6. Je hebt vakantie 
gehad in oranje of 
rood gebied

*Je gaat in quarantaine en laat 5 dagen na het
laatste risicovolle contact een test doen (bel 
voor een afspraak 0800-1202 of regel het 
online via www.coronatest.nl).
*Je blijft thuis tot je de uitslag van de test 
hebt ontvangen.
*Je geeft je afwezigheid door aan je 
leidinggevende of consulent.
*Je houdt contact met je leidinggevende of 
consulent over het verloop.

*Je gaat in quarantaine en laat 5 dagen na het
laatste risicovolle contact een test doen (bel 
voor een afspraak 0800-1202 of regel het 
online via www.coronatest.nl).
*Je blijft thuis tot je de uitslag van de test 
hebt ontvangen.
*Je geeft je afwezigheid door aan je 
leidinggevende of consulent.
*Je houdt contact met je leidinggevende of 
consulent over het verloop.

Je gaat 10 dagen in quarantaine.

Positieve test = besmet met het coronavirus: 
Volg de instructies van de GGD op. Je mag pas weer 
naar je werk als je minimaal na 1 week tenminste 24 
uur klachtenvrij bent. 

Negatieve test = niet besmet met het coronavirus: 
Volg instructies GGD op.

Positieve test = besmet met het coronavirus: 
Volg de instructies van de GGD op. Je mag pas weer 
naar je werk als je minimaal na 1 week tenminste 24 
uur klachtenvrij bent. 

Negatieve test = niet besmet met het coronavirus: 
Volg instructies GGD op.

Na 10 dagen quarantaine mag je weer naar je werk 
komen. Je meldt dat je weer hersteld bent. 

Krijg je tijdens je quarantaine klachten? Maak dan 
een afspraak voor een test (bel voor een afspraak 
0800-1202 of regel het online via www.coronatest.nl). 
Ook bij een negatieve testuitslag moet je 10 dagen in 
quarantaine blijven. 

Voor meer informatie: www.ibn.nl/corona


