3 Bent u klachten vrij?
Dit zijn de voorschriften vanuit de website RIVM:
Testen en thuisblijven bij klachten
Het is belangrijk dat iedereen met corona-gerelateerde klachten zich laat testen. Zo kunnen mensen
die in contact zijn geweest met een patiënt snel gewaarschuwd worden en maatregelen treffen om
het virus niet verder te verspreiden. Zie voor meer informatie de pagina Klachten? Maak een
afspraak voor een coronatest.





Klachten die kunnen wijzen op corona zijn neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid.
Laat u testen als u 1 of meerdere van deze klachten heeft. Blijf thuis tot de uitslag van de test
bekend is. Als u ook koorts heeft of benauwd bent, dan blijven ook uw huisgenoten thuis tot
de uitslag van de test bekend is. Hebben uw huisgenoten ook klachten? Dan laten zij zich ook
testen.
Bent u ernstig ziek, neem dan direct telefonisch contact op met uw huisarts of
huisartsenpost. Bel in een levensbedreigende situatie 112.
o Als uit uw test blijkt dat u op dit moment geen corona heeft, mogen u en uw
huisgenoten weer naar buiten. U kunt zelf ook weer naar buiten en aan het werk,
tenzij u daar te ziek voor bent. Kinderen mogen weer naar school en naar de opvang.
Gaan de klachten niet over, worden ze erger of krijgt u nieuwe klachten? Bel dan de
huisarts. Bel in een levensbedreigende situatie altijd 112.
o Als uit uw test blijkt dat u wel corona heeft, blijven u en uw huisgenoten thuis. U
hoort van de GGD wat u en de mensen om u heen moeten doen. Voor personen
werkzaam in de vitale sector of met cruciale beroepen kan alleen een uitzondering
gemaakt worden in overleg met de GGD en de bedrijfsarts en alleen als zij geen
klachten hebben. Meer informatie over de leefregels thuis en wat u moet doen als u
corona heeft vindt u op de website van het RIVM.

