
Bel voor een test:         

0800-8101
Dit nummer is speciaal voor
zorgpersoneel en is 7 dagen 
per week bereikbaar tussen 
7.30 en 20.00 uur. 
Houd je BSN-nummer bij de 
hand en de ABG-code
Regio BN = 36008348
Regio MW = 36008367

Nauw contact is....
> 15 minuten < 1,5 m afstand of
< 15 minuten bij hoog risico 
blootstelling (bijvoorbeeld in het 
gezicht hoesten)

Laat je z.s.m. testen
bij de GGD!

Ben je al getest?

nee

Je kunt aan het werk
met algemene 

hygiënemaatregelen

IK HEB SYMPTOMEN PASSEND BIJ COVID-19* LOOP IK RISICO?

ja

Contact gehad met andere besmette persoon?

Uitslag negatief

Nee ja

Onbeschermd nauw contact gehad met bewezen besmette 
collega of patiënt?

Onbeschermd contact geweest met besmette huisgenoot?

Uitslag positief

Blijf thuis tot ...
minimaal 7 dagen na 
start van de symptomen 
EN 
je 48 uur koortsvrij bent 
< 38 °C EN 
je tenminste 24 uur 
symptoomvrij bent

Je kunt gewoon werken maar...
Houd je gezondheid goed in de gaten!
Ambulance: Draag 10 dagen na 
terugkomst uit oranje gebied tijdens het 
werk altijd een chirurgisch mondmasker 
en handschoenen bij ALLE werkzaam-
heden. Centralist: houd 1½ m afstand van 
collega's en masker op bij verplaatsing op 
de meldkamer

Op vakantie geweest in een gebied met code oranje?

Nee: WEES ALERT! Laat je 
alsnog testen als je 

klachten krijgt

Woon je in een grensgebied met code oranje?

nee ja

Draag gedurende code oranje tijdens het 
werk altijd een chirurgisch mondmasker 
en handschoenen bij persoonlijke 
verzorging of lichamelijk 
onderzoek. WEES ALERT! Laat je alsnog 
testen als je klachten krijgt.

Ja

Draag tot 10 dagen na het laatste 
contact tijdens het werk altijd een 
chirurgisch mondmasker 
en handschoenen bij persoonlijke 
verzorging of lichamelijk onderzoek.

Je kunt blijven werken in afwachting van de uitslag, 
TENZIJ JE KOORTS HEBT OF HIERTOE FYSIEK NIET IN 
STAAT BENT. Dit bespreek je met de dienstdoende 
teammanager. Let op! Draag tijdens het werk altijd
een chirurgisch mondmasker, let op handhygiëne 

(ontsmetten) en draag handschoenen bij 
patiëntcontact

Stroomschema voor kritische zorgmedewerkers

Nee ja

Nee ja

*Symptomen: https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid
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