Deze informatie is gebaseerd op de richtlijnen van Sciensano.

1. Onderscheid tussen hoog risico contacten en laag risico contacten
Hoog risico contacten of nauwe contacten zijn personen waarbij het risico op besmetting als
'hoog' beschouwd wordt. Nauwe contacten zijn bijvoorbeeld een huisgenoot, een collega die
naast de patiënt zit op kantoor, een vriend(in),...
Voorbeeld: Een persoon met een cumulatief contact van minstens 15 minuten binnen een afstand van <1,5 m ('face to face')waarbij het mondmasker bij één van de personen niet correct

gebruikt is.
Laag risico contacten zijn personen waarbij het risico op besmetting als 'laag' beschouwd wordt.
Voorbeeld 1: Een persoon die meer dan 15 minuten contact heeft gehad met een COVID-19
patiënt op een afstand van <1,5 m ('face to face'), maar waarbij beiden adequaat een mondmasker hebben gebruikt (neus en mond bedekt).
Voorbeeld 2: een persoon die zich in dezelfde kamer/gesloten omgeving bevond met een
COVID-19 patiënt, maar daarbij minder dan 15 minuten binnen een afstand van <1,5m

was. Dit omvat, onder andere, de hele afdeling in een kinderkribbe/kleuterschool (<6 jaar),
mensen die in dezelfde ruimte werken of samen in een wachtkamer zaten'
De contact tracing beslist wie een hoog risico contact of laag risico contact is.

2. Wat ziin de maatregelen voor hoog-risico contacten?

.

Vanaf 21 oktober word je als hoog-risico contacten niet meer getest, tenzij je symptomen ver-

toont.

.

Je gaat 10 dagen in quarantaine. Na deze 10 dagen ben je nog voor minstens 4 dagen waakzaam.Waakzaam wil zeggen dat je nog een aantal maatregelen zeker in acht moet nemen (zie
verder)
o 'Dêg 0' is steeds de dag van het laatste hoog-risico contact of de laatste dag dat je in een
rode zone in het buitenland verbleef. Voor personen die onder hetzelfde dak wonen, kan dat
laatste hoog-risico contact op verschillende momenten vallen, afhankelijk van het gedrag van
de besmette persoon. Indien deze persoon zich niet kan of wil isoleren van zijn huisgenoten
(bv. in geval van jonge kinderen), zal het laatste hoog-risico contact pas op het einde van de
besmettelijke periode (isolatieperiode)van deze besmette persoon zijn. Om een langdurige quarantaine en secundaire besmettingen binnen het huishouden te vermijden, is het aan te raden
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om ook binnen het huishouden de isolatieregels strikt toe te passen, zie hygiëneadvies voor de
patiënt en zijn omgeving.

.

.
.

Je ontvangt thuis geen bezoek.
Belje huisarts wanneer je symptomen zoals hoesten of koorts krijgt.
Tijdens de 1O-daagse quarantaineperiode EN de 4 dagen na het einde van de quarantaine
moeten de volgende maatregelen worden genomen:
> Bijzondere aandacht voor basishygiënemaatregelen

) Je mag je woning enkel verlaten voor strilct noodzakelijke aankopen

(bv. voeding en geneesmiddelen). Je draagt hierbij attijd een mondmasker en vermijdt contact met anderen.
> De contacten moeten hun gezondheid zorgvuldig in de gaten houden (zelfcontrole). Als er
symptomen optreden, moet de huisarts (telefonisch)worden gecontacteerd om de noodzaak
van een test te beoordelen.
> Sociale contacten moeten tijdens de quarantaineperiode worden vermeden en tijdens de
4 dagen na afloop van de quarantaineperiode zoveel mogelijk beperkt. Er moet steeds een
afstand van 1,5 m worden gehouden.

.

Indien tijdens de quarantaineperiode een huisgenoot symptomen ontwikkelt begint de periode van 10 dagen opnieuw voor de asymptomatische huisgenoten die aan deze nieuwe

patiënt werden blootgesteld, vanaf het laatste contact.

3. lk ben gezondheidswerker, wat nu?

.
.

.

Het nieuwe testbeleid vanaf 21 oktober geeft een uitzondering aan gezondheidswerkers.
Je kan je nog steeds op dag 5 laten testen, zelfs als je asymptomatisch bent.
Indien jezorg verleent aan COVID-19 patiënten of je bent een laboratoriummedewerker die
stalen van COV|D-gevallen hanteert en daarbijde aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)draagt (zie aanbevelingen voor het rationeelgebruik van maskers), word je niet
beschouwd als een contact. Er geldt weleen algemene aanbeveling om strikte handhygiëne
toe te passen en op afgesloten openbare plaatsen een mondmasker te dragen.

o Je wordt beschouwd als een hoog-risico contact als er tijdens de zorg of het medisch onder-

.

zoek van een COVID-19 patiënt een contact binnen een afstand van 1,5 m is geweest, zonder
gebruik van de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen. Met uitzondering van aerosoliserende procedures of langdurige blootstelling aan een bevestigde patiënt zonder masker,
wordt het chirurgisch masker als adequaat beschouwd
Indien je in dezelfde kamer was als een COVID-19 patiënt zonder persoonlijke beschermingsmiddelen, maar nooit binnen 1,5 m van de patiënt, wordt dit beschouwd als een contact met
een laag risico.
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