
Als iemand besmet blijkt met corona, krijgt die een telefoontje of sms van de

overheid. De besmette persoon moet dan doorgeven welke mensen die de laatste

dagen heeft gezien. Al die mensen krijgen dan ook een telefoontje of sms.

Het kan zijn dat je je dan moet laten testen of in quarantaine gaan. Het hangt af

van hoelang je die besmette persoon hebt gezien en hoe dicht je erbij stond.

Contactopvolging of contact tracing moet dus vermijden dat het coronavirus zich

verder verspreidt.

Wat als ik contact had met iemand die blijkbaar corona heeft?

Je krijgt een sms of telefoontje van de overheid. Zij zullen je vertellen wat je moet

doen.

Wat als ik zelf ziek ben?

Denk je dat je corona hebt? Gebruik de zelfevaluatietool. Contacteer niet je

huisarts.

Laat je je best testen? Dan krijg je een testcode via de tool. Daarmee kan je een

afspraak maken bij een testcentrum, -labo of bij een apotheker.

Op deze lijst vind je de apothekers bij wie je een tekst kan laten afnemen.

Heb je een hoger risico om ernstig ziek te worden door corona? Bv. je bent

zwanger, hebt diabetes, bent kankerpatiënt. Dan contacteer je wel een dokter.

Blijf ondertussen thuis en noteer de namen en telefoonnummers van de mensen

die je nog hebt gezien, 2 dagen voor je je ziek begon te voelen. Dat kan je doen

met het formulier 'Vragenlijst corona: wie zag u de afgelopen dagen?' (docx, 40

kB).

Hoe weet ik of het een echte contact tracer is?

Als jij besmet bent, geeft de dokter jouw gegevens door aan de

contactonderzoeker. Die belt jou op of stuurt jou een sms. Dat doen ze alleen met

deze nummers:

Sla die nummers nu al op in je telefoon. Zo weet je meteen dat het de overheid is.

Mail met Corona infolijn

11-24 jaar

CONTACT TRACING OF CONTACTOPVOLGING, WAT IS

DAT?

Voel je je ziek? Gebruik de zelfevaluatietool. Contacteer niet je huisarts.•

Heb je geen symptomen, maar weet je dat je wel contact had met iemand

positief? Dan kan je ook zelf contact opnemen met contact tracing. Bel 02 214

19 19.

•

02 214 19 19•

8811•

PRAAT EROVER

Bel met Corona infolijn

Bel elke weekdag van 9u tot 17u.

https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat
https://www.apotheek.be/nl/apotheker/Pages/In-welke-apotheken-kan-ik-me-laten-testen-op-COVID.aspx
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Formulier_contactenlijst_contactonderzoek.docx
mailto:info-coronavirus@health.fgov.be
https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat
tel:0800 14 689


Zij vragen je deze gegevens:

En stellen dan enkele vragen zoals:

Ze vragen nooit je bankrekeningnummer.

Ben ik verplicht om te antwoorden?

Nee, maar je helpt wel jezelf en anderen. Als jij die info geeft, kan de overheid

ervoor zorgen dat minder mensen ziek worden. Hoe meer contacten ze op tijd

kunnen opsporen, hoe kleiner het risico op een nieuwe golf besmettingen. Zo

vermijden we samen nieuwe strenge maatregelen.

Ze gebruiken die informatie alleen maar om andere mensen advies te geven. Niet

om te controleren of je je aan de regels houdt. Je kan geen boetes krijgen als je

bijvoorbeeld met meer mensen hebt afgesproken dan mocht volgens de richtlijnen.

Antwoord dus altijd eerlijk.

Wie krijgt mijn info?

Alleen je dokter en de overheid krijgen je info.

Je ouders, de politie of andere diensten komen dus nooit te weten met wie je

contact hebt gehad.
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Naam•

Telefoonnummer•

E-mailadres•

Adres•

Geboortedatum•

Evt. rijksregisternummer•

Met wie heb je contact gehad?•

Hoe lang had je contact?•

Stond je op 1,5 meter van die mensen?•


