COVID-TESTING IN DE APOTHEEK
(vanaf 6 jaar)

Een positieve zelftest?
Symptomen?
Gebruik de zelfevaluatietool op de website
www.mijngezondheid.belgie.be
(rubriek 'nieuwtjes')
en maak een CTPC code aan!

Gebruik de tool op de website
www.mijngezondheid.belgie.be
("rubriek 'nieuwtjes')
en maak een CTPC code aan!
GEEN symptomen = PCR-test
Max. 5 dagen symptomen = Sneltest in de apotheek
(of een PCR-test)
Langer dan 5 dagen symptomen = PCR-test

Kom je terug van een reis?
Vertrek je op reis?
Kijk steeds zelf goed de vereisten van het land
van je bestemming na via:
https://diplomatie.belgium.be/ of
https://reopen.europa.eu/

Vul indien nodig het Passagier Lokalisatie
Formulier (PLF) in en volg de instructies die je
ontvangt.
Het PLF moet worden ingevuld door iedereen die,
rechtstreeks of onrechtsreeks, vanuit een land
buiten de Europese Unie of Schengenzone dat niet
op de witte lijst staat, met de trein (bv. Eurostar),
bus, boot of vliegtuig naar België reist.
In alle andere gevallen kan je het PLF invullen,
maar is het niet verplicht.
Meer informatie op www.info-coronavirus.be
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POSITIEVE COVID-19 TEST

Isolatie
Blijf min. 7 dagen thuis.
+ 3 dagen extra beschermende maatregelen.
Zie: www.info-coronavirus.be

Wanneer een arts
raadplegen?

Einde van isolatie na 7 dagen als je min. 3 dagen
geen koorts meer hebt en je symptomen al veel
beter zijn.

Als je ongerust ben.
Als je symptomen erger worden.
Als je ernstig ziek bent.

Geef zelf je hoogrisicocontacten door via
www.mijngezondheid.belgie.be

Na de sneltest?
Je krijgt geen Covid Safe Ticket (CST) / Covid-19 certificaat.
Een bewijs van de positieve test is terug te vinden op www.mijngezondheid.belgie.be of Cozo
(NIET via de CovidSafe applicatie).
Heb je een ziektebriefje nodig voor het werk/school raadpleeg dan je arts.
Na een positieve sneltest krijg je na 11 dagen (= op dag 12) een herstelcertificaat.
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