
 

 

 

 
 
Covestro NV                 
 
COVID-19  /  Reizen / Contacten 
 
Scenario 1: 
Je vertoont zelf symptomen die kunnen veroorzaakt w orden door een COVID-19 infectie 
 

� Deze kunnen zijn: 
 

• Het plots ontstaan van één van volgende symptomen (zonder een duidelijk andere 
oorzaak): plots opkomende (droge) hoest, kortademigheid, moeilijkheden bij het 
ademhalen, plotse pijn op de borst, plots smaakverlies of wijziging in 
geurwaarneming.  

• Een combinatie van volgende symptomen (zonder duidelijke oorzaak): koorts, 
algemeen griepachtig gevoel, plotse spierpijn of spierzwakte, plotse zware 
vermoeidheid, neusloop, keelpijn, hoofdpijn, algemeen onwel gevoel, gebrek aan 
eetlust, diarree, acute verwardheid of een plotse val. 

• Verergering van chronische bestaande symptomen van de luchtwegen zonder andere 
duidelijke oorzaak. 

 
� Je gaat onmiddellijk in thuis-isolatie (je isoleert jezelf thuis, ook van je huisgenoten) 

 
• Je neemt telefonisch contact op met de huisarts voor een ziekte-attest en een test. 

Mogelijk ontvangen je hoog-risicocontacten (nauwe contacten) een quarantaine-
attest. 
 

�  Je test positief  
� de arts schrijft je in ziekteverlof. Je krijgt een ziekte-attest. 
� Je blijft in thuis-isolatie gedurende minstens 10 dagen vanaf het 

verschijnen van de symptomen en tot aan de volgende vereisten is 
voldaan: Je bent 3 dagen koortsvrij en er is beterschap van de andere 
symptomen. Je huisarts beslist over een mogelijke werkhervatting.  

 
�  Je test negatief  

� Volg dan de beslissing van de huisarts.  
� De huisarts bepaalt ook of je je thuis-isolatie mag stopzetten. 

Meest waarschijnlijk is dat je terug mag werken of dat je enkele dagen 
ziekteverlof krijgt afhankelijk van de ernst van je symptomen. In 
uitzonderlijke gevallen zal je huisarts beslissen om je in quarantaine te 
plaatsen en ziekteverlof te bepalen. Je krijgt in dat geval een ziekte-
attest. 

 
� Bezorg je ziekte-attest op de gebruikelijke manier of via mail binnen de twee 

dagen aan de Medische Dienst (Christine Lens / Katrien Dierickx) 
� Verwittig je leidinggevende dat je afwezig bent door ziekte. 
� Volg de richtlijnen van je huisarts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
Scenario 2: 
Een huisgenoot vertoont symptomen die kunnen veroor zaakt worden door een COVID-19-
infectie  

 
� Je huisgenoot dient zo snel mogelijk contact op te nemen met de huisarts en zal getest 

worden.  
• Als je huisgenoot een ‘mogelijk geval’ is met milde of matige symptomen moet deze 

huisgenoot zich zo goed als mogelijk afzonderen van de andere huisgenoten tot 
wanneer het testresultaat bekend is.  

• Bij een sterk vermoeden van COVID-19, gaan ook de andere huisgenoten (dus jij ook) 
reeds in quarantaine. Je huisarts bepaalt dit op basis van de aard van de symptomen.  

o In dat geval bezorgt de huisarts ook jou een quarantaine-attest. 
o Stuur het quarantaine-attest onmiddellijk na ontvangst via e-mail aan 

Christine Lens en Katrien Dierickx. 
o Verwittig je leidinggevende dat je symptomen vertoont en dat jij daardoor in 

afwachting van het testresultaat in quarantaine moet gaan.  
o Overleg met je leidinggevende of home office mogelijk is tijdens de duur van 

de quarantaine. 
o Volg de richtlijnen van je huisarts. 

 
�  Test je huisgenoot positief  

� Dan worden alle gezinsleden beschouwd als nauwe contacten.  
� Ga zelf onmiddellijk en meteen in quarantaine.  
� Neem telefonisch contact met je huisarts en  laat je zo snel mogelijk na 

je laatste contact met de COVID-19-bevestigde huisgenoot testen in 
een triagecentrum of een labo (zonder voorschrift) of bij je huisarts. 
Indien je pas geïdentificeerd wordt als een hoog risico contact meer 
dan 72 uren na het risico contact, wordt er enkel één test ten vroegste 
7 dagen na de dag van het laatste risico contact uitgevoerd. 

 
�  Test je daarna zelf positief? 

� Dan zal je minstens tot 10 dagen na afname van de test in 
thuis-isolatie moeten verblijven (je isoleert jezelf thuis, ook 
van je huisgenoten). 

 
�  Test je daarna zelf negatief en heb je geen symptomen? 

� Dan zal je minstens 10 dagen in quarantaine moeten 
verblijven (je mag je huis niet verlaten, tenzij voor essentiële 
verplaatsingen). Blijf waakzaam voor symptomen tot 14 dagen 
na het contact. Volg de richtlijnen van je huisarts. 

� Indien je een 2de test laat uitvoeren ten vroegste op dag 7 na 
het laatste contact en het testresultaat is negatief, dan stopt 
de quarantaine-periode. 

 
�  Test je huisgenoot negatief  

� dan mag je werken 
 

 
 

!!! In sommige gevallen – bijvoorbeeld als je kind positief test – kan de opgelegde quarantaine 
langer duren. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Scenario 3: 
Je was in contact met iemand in je omgeving die pos itief testte op COVID-19 
of je werd hierover door een contact tracer geïnfor meerd 

 
� Ga zelf onmiddellijk in quarantaine (je mag je huis niet verlaten, tenzij voor essentiële 

verplaatsingen). 
 

• Neem telefonisch contact op met je huisarts voor advies of om je te laten testen. De 
test gebeurt onmiddellijk voor zover je niet pas > 72 u na het hoog risico contact als 
hoogrisico-contact werd geïdentificeerd in een triagecentrum of een labo (zonder 
voorschrift) of bij je huisarts.  

 
�  Test je daarna zelf positief? 

� Dan zal je minstens tot 10 dagen na afname van de test in thuis-isolatie 
moeten verblijven (je isoleert jezelf thuis, ook van je huisgenoten). 

 
�  Test je daarna zelf negatief en heb je geen symptomen? 

� Dan zal je in totaal minstens 10 dagen in quarantaine moeten verblijven 
(je mag je huis niet verlaten, tenzij voor essentiële verplaatsingen).  

� Indien je een 2de test laat uitvoeren ten vroegste op dag 7 na het 
laatste contact en het testresultaat is negatief, dan stopt de 
quarantaine- periode. 

 
• Blijf gedurende 14 dagen na het nauwe contact waakzaam zijn voor het eventueel 

verschijnen van symptomen.  
o Als je symptomen ontwikkelt in deze periode, neem je contact op met je 

huisarts. Hij volgt je verder op.  
o Hou je leidinggevende op de hoogte van je afwezigheid en informeer hem bij 

elke wijziging zoals bv. van quarantaine naar ziekte. Informeer hem ook zo 
snel mogelijk over het moment van werkhervatting. 

o Bezorg je ziekte-attest op de gebruikelijke manier of via mail binnen de twee 
dagen aan de Medische Dienst (Christine Lens / Katrien Dierickx) 

o Je zondert je zoveel mogelijk af van je huisgenoten en doet tijdens deze 
periode geen home office. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Scenario 4: 
Je komt terug uit een rode zone (die rood ingeschaa ld werd tijdens je verblijf) 
 
 

� Je dient steeds een formulier “Public Health Passenger Locator Form” en een zelfevaluatie 
formulier in te vullen bij terugkeer uit het buitenland indien je er minstens 48 uur verbleven 
hebt.  
 

• Je moet 2 testen laten afnemen.  De eerste zo snel mogelijk na terugkeer (bij 
voorkeur op dag1) en een 2de test ten vroegste 7 dagen na de dag van terugkeer. 

• Je moet in quarantaine onmiddellijk vanaf de terugkeer uit het buitenland en totdat 
bekend is dat het 2de testresultaat negatief is. 
 

�  Test je zelf positief? 
� Dan zal je minstens tot 10 dagen na afname van de test in thuis-isolatie 

moeten verblijven (je isoleert jezelf thuis, ook van je huisgenoten). 
 

�  Test je zelf negatief en heb je geen symptomen? 
� Dan zal je in totaal minstens 10 dagen in quarantaine moeten verblijven 

(je mag je huis niet verlaten, tenzij voor essentiële verplaatsingen).  
� Indien je een 2de test laat uitvoeren ten vroegste op dag 7 na het 

laatste contact en het testresultaat is negatief, dan stopt de 
quarantaine- periode. 

.  

� Verwittig je leidinggevende dat je uit een rode zone komt en daarom in 
quarantaine moet gaan. Overleg met je leidinggevende of home office 
mogelijk is tijdens de duur van de quarantaine. 

� Bezorg je quarantaine-attest onmiddellijk na ontvangst via e-mail aan 
Christine Lens en Katrien Dierickx. 
 

 
• Blijf tot 14 dagen na terugkeer uit de rode zone waakzaam voor het eventueel 

verschijnen van symptomen.  
o Als je symptomen ontwikkelt in deze periode, neem je contact op met je 

huisarts. Hij volgt je verder op.  
o Hou je leidinggevende op de hoogte van je afwezigheid en informeer hem bij 

elke wijziging zoals bv. van quarantaine naar ziekte. Informeer hem ook zo 
snel mogelijk over het moment van werkhervatting. 

o Bezorg je ziekte-attest op de gebruikelijke manier of via mail binnen de twee 
dagen aan de Medische Dienst (Christine Lens / Katrien Dierickx). 

o Je zondert je zoveel mogelijk af van je huisgenoten en doet tijdens deze 
periode geen home office. 
 

 
� Voor een verblijf van minder dan 48 u in een rode zone in het buitenland, gelden specifieke 

verplichtingen zoals het invullen van een verklaring op eer dat het een essentiële verplaatsing 
betreft. Je vindt hier een modeldocument van zo’n verklaring. Voor je vertrekt, vul je dit 
document in, je ondertekent het en je houdt het de hele reis bij je.  

� Voor niet-residenten gelden andere regels die je kan raadplegen via info-coronavirus.be 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Scenario 5: 
Iemand van je huisgenoten komt terug uit een rode z one en je bent zelf niet op reis geweest 

 
� Je huisgenoot moet mogelijk in quarantaine gaan indien uit de zelfevaluatie blijkt dat er een 

risico op besmetting is geweest tijdens het verblijf in het buitenland, zal zich moeten laten 
testen en waakzaam zijn voor eventuele symptomen. 
 

• Zelf mag je werken, tenzij je huisarts op basis van de omstandigheden oordeelt dat je 
eveneens onmiddellijk in quarantaine moet gaan. Je ontvangt dan een quarantaine-
attest van de huisarts. 
 

�  Test je huisgenoot positief, onafgezien van het feit dat hij/zij ook 
ziektesymptomen ontwikkelt? 
� Ga dan zelf onmiddellijk in quarantaine (je mag je huis niet verlaten, 

tenzij voor essentiële verplaatsingen)  
� Zie verder scenario 3 

 
 

 
• Blijf gedurende 14 dagen waakzaam zijn voor het eventueel verschijnen van 

symptomen.  
o Als je symptomen ontwikkelt in deze periode, neem je contact op met je 

huisarts. Hij volgt je verder op.  
� Zie verder scenario 1 

 
 
 
 
In geval van vragen, kan je contact opnemen met de arbeidsarts. Telefoonnummer Christine 
Lens: 0475/66.38.38. Je kan ook een sms sturen met de vraag om terug contact op te nemen . 
 


