
Negatief: 
Medewerker hoeft niet meer thuis 
te blijven tenzij er sprake is van 
een quarantaine. 
Bij verergeren klachten of nieuwe 
klachten is het advies om thuis te 
blijven en een nieuwe afspraak te 
maken voor een test.

Positief:
Met klachten
Medewerker moet 7 dagen in 
isolatie. Wanneer de medewerker 
24 uur klachtenvrij is, mag hij/zij 
weer uit isolatie en dus aan het 
werk.

Geen klachten
Uitzonderlijke situatie (denk aan 
iemand die een test moet doen 
vanwege vakantie of een andere 
reden)
Medewerker moet 5 dagen vanaf 
de testafname thuis blijven in 
quarantaine. Werknemer mag uit 
quarantaine als tot 5 dagen na 
testafname geen klachten meer 
heeft gekregen die passen bij 
COVID-19. 

Krijgt de medewerker in die 5 
dagen alsnog klachten? Dan 
moet hij/zij alsnog in 
quarantaine.

→ NEE
Negatief:
Medewerker mag aan het werk.

Positief: 
Medewerker moet 10 dagen in 
quarantaine. Advies is om direct 
te testen. Als de medewerker 
geen klachten krijgt kan de 
medewerker zich op of na de 5e 
dag nogmaals laten testen na het 
laatste 
risicocontact.

Is de test op de 5e dag negatief? 
Dan mag de medewerker uit 
quarantaine. Advies is contact 
met kwetsbare mensen te 
vermijden tot 10 dagen na het 
contact met de besmettelijke 
huisgenoot.

→ NEE
Medewerker heeft nauw contact 
(kwartier of langer op minder dan 1,5 
meter) gehad met bijvoorbeeld 
kapper of nagelstylist en deze 
persoon blijkt besmet?

→ JA

Medewerker dient 10 
dagen in quarantaine 
te gaan. Bij 
ontwikkeling klachten 
advies om te testen.

De medewerker kan 
zich op of na de 5e 
dag na het laatste 
risicocontact laten 
testen.

Bij een negatieve uitslag mag 
de medewerker uit 
quarantaine.

→ NEE

Medewerker heeft contact gehad 
met besmet persoon op meer dan 
1,5 meter voor langer dan een 
kwartier in dezelfde ruimte?

→ JA

Medewerker wordt 
hierover 
geïnformeerd door 
GGD en GGD 
adviseert over hoe te 
handelen.

Bij quarantaine 
geldt dat de 
medewerker zich op 
of na de 5de dag na 
het laatste 
risicocontact laten 
testen.

Bij een negatieve uitslag mag 
de medewerker uit 
quarantaine.

→ NEE
Medewerker kan werken.

Medewerker heeft last van een (of 
meerdere) van de volgende 
klachten: Neusverkoudheid;
Hoesten;
Benauwdheid/moeilijk ademen; 
Koorts boven 38C.

Iemand in het huishouden heeft 
een (of meerdere) van de volgende 
klachten:

•Benauwdheid/moeilijk ademen;
•Koorts boven  ֯◌38 C
Als een huisgenoot andere 
klachten heeft zoals 
verkoudheidsklachten hoeft een 
medewerker niet thuis te blijven tot 
de uitslag van de test er is.

→ JA

Medewerker dient 
thuis te blijven. Als de 
medewerker 24 uur 
lang geen klachten 
heeft mag er weer 
gewerkt 
worden. Dringend 
advies om te testen.

→  Test?

→ JA
Huisgenoot laat 
zich testen. 
Medewerker blijft 
thuis.

→  Test?

Is de medewerker volledig 
gevaccineerd of heeft hij/zij het 
afgelopen halfjaar corona gehad? 
Dan hoeft hij/zij niet in quarantaine. 
Dit geldt voor contacten met 
huisgenoten en (nauwe) contacten. 




