Werknemer in contact met
(verdacht) geval Covid-19*
Nauw contact met een
bevestigd geval
(Test PCR+)

Nauw contact met
een verdacht geval

Kan blijven werken
in afwachting van het
resultaat met extra
aandacht

TEST

Identificatie van
nauwe/laag risico
contacten

Collega’s

Laag risico contact

(symptomen maar
resultaat nog niet gekend)

Werknemer
met symptomen**

Kan blijven werken,
maar extra aandacht
besteden moet
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Quarantaine
+
testing

+
TEST

Werknemer blijft thuis en neemt contact op
met de huisarts die zal beslissen of de WN een
mogelijk Covid-geval is of niet

-

Het Contact Tracing Center:
	Stelt een quarantaineattest op voor de duur van 10 dagen
	Maakt 2 codes aan voor de uitvoering van een PCR-test (worden per SMS aan de
werknemer verstuurd)

Geen
quarantaine
nodig

De werknemer maakt een afspraak met het afnamecentrum om zich binnen de 72 uur
na het risicocontact te laten testen, en blijft in quarantaine tot het resultaat van de test
bekend is.
**

TEST

Werkhervatting ten vroegste
10 dagen na start symptomen
+ ten minste 3 dagen koortsvrij
+ verbetering ademhalingssymptomen

Zonder test: hervatting op dag 11
** Is deze periode overschreden, dan moet de werknemer pas op dag 7 na het laatste risicocontact een test laten
uitvoeren.

TEST

+

Isolatie tijdens minstens 10 dagen na de
test
+ minimum 3 dagen koortsvrij + verbetering ademhalingssymptomen

TEST

-

+

TEST

-

Werkhervatting
zodra de klinische
toestand dat toelaat

Voortzetting van de quarantaine
Tweede test op dag 7 na het laatste risicocontact

TEST

+

TEST

De quarantaine kan opgeheven worden, maar verhoogde
waakzaamheid gedurende in totaal 14 dagen na het laatste
risicocontact. In geval van symptomen, huisarts contacteren

-

* Om de hoog- en laag-risicocontacten te identificeren, raadpleeg ons
Contact Tracing Draaiboek

Versie van 25/01/2021 - Deze flowchart is
gebaseerd op de procedures van Sciensano.
Hij geldt niet voor de professionals uit de
zorgsector.

vervolg

terug

Extra aandacht betekent:

** Criteria Sciensano – Mogelijke symptomen:
minstens één van de volgende hoofdsymptomen: hoest, moeilijke
ademhaling (dyspnoe), thoracale pijn, verlies van smaak en/of geur

Maximale sociale afstand (> 1,5 m)

OF

minstens twee van de volgende symptomen, zonder andere
duidelijke oorzaak: koorts, spierpijn, vermoeidheid, rhinitis, keelpijn,
hoofdpijn, gebrek aan eetlust, diarree, acute verwardheid, plotse val

OF

verergering van chronische respiratoire symptomen (Chronic
obstructive pulmonary disease, astma, chronische hoest…) zonder
andere duidelijke oorzaak

Als iemand positief testte op COVID-19, moet de contactopvolging starten.
Om u zo goed mogelijk te helpen, heeft Securex een Contact Tracing
Center opgericht. U kunt ons bereiken via covid@securex.be.
Permanent het masker dragen

Wat dient er zo snel mogelijk te gebeuren?
Identificeren van alle personen met wie de
betrokken werknemer in contact is geweest 2
dagen voorafgaand aan de symptomen of aan
de coronatest. Ideaal is dit in overleg met de
besmette werknemer

Telewerken indien mogelijk

Kwalificeren van de hoog- en laag-risicocontacten (cf Maatregelen van Sciensano) onze
Contact Tracing Tool
Deze risico-contacten zo snel mogelijk informeren
van de te nemen maatregelen
(*) Interventies van Securex verlopen conform de wetgeving en de wettelijke minimumtarieven.

