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Heb je klachten (passend bij COVID-19?)
Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn) en/of hoesten en/of benauwdheid en/of 

verhoging/koorts en/of plotseling verlies van reuk en/of smaak 
Of andere klachten zoals algehele malaise, hoofdpijn, spierpijn, 

pijn achter de ogen, vermoeidheid en verminderde eetlust

Blijf thuis. Je mag niet werken
Neem contact op met 

je leidinggevende.
En laat je alsnog testen bij GGD 

als je zelftest hebt gedaan.

Positieve testuitslag:

Thuisisolatie tot 48 uur koortsvrij EN ten  
minste 24 uur symptoomvrij EN 
minimaal 5 dagen na de start van de 
symptomen.

Start symptomen: 1e ziektedag (niet  
bekend dan dag van testen).

Koortsvrij: <38°C (zonder koortsremmende 
medicatie).

Symptoomvrij: geen koorts, geen diarree,  
geen spierpijn, geen keelpijn, geen  
benauwdheid, geen neusverkoudheid.
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Positieve huisgenoot/
nauw contact?

Positief getest?

Geen klachten,
maar wel:2

* Uitzonderingssituaties

In uitzonderingssituatie kan de cruciale zorgmedewerker
werken  met PBM (chirurgisch mondneusmasker type IIR
en handschoenen bij zorghandelingen).
Zorg altijd voor een goede handhygiene, >1,5m afstand
en einiging werkplek!

Positief getest overig 
(niet nauw) contact?

Geen actie
Je mag werken met
chirurgisch masker

Laat je testen bij GGD (PCR)
Is de tijd tekort  voorafgaande 
aan je dienst en ben je in staat 

om te werken: doe dan in 
overleg met leidinggevende 

een zelftest.

PCR test negatief:
Je mag werken met 
chirurgisch masker 

Sneltest negatief:
Je mag werken met 
chirurgisch masker en 
laat je alsnog testen 
bij GGD 

Je mag werken met 
chirurgisch masker*

Waarbij je elke dag 
voor je dienst een 

zelftest doet én
een PCR test op dag 5

Positief 

Algemene voorwaarden:
Volg de infectiepreventie maatregelen en 
bijbehorende persoonlijke beschermingsmiddelen 
volgens het (bovenregionale) veiligheidsniveau
vastgesteld binnende zorginstelling.

Nauw contact

Dit is iemand waarbij je binnen 24 uur langer dan 15 
minuten op minder dan anderhalve meter in contact 
bent geweest, zonder de bescherming van een medisch 
mondmasker.

Testuitslag

Negatieve testuitslag:

Je kunt werken met basisrichtlijnen

Medewerker draagt chirurgisch
masker

Bij (verergering of verandering)  
klachten: opnieuw testen

Positieve 

testuitslag: 

Thuisisolatie:

Zonder klachten 5 dagen
Met klachten minimaal 5 dagen

thuisisolatie na de start van de klachten


