
HET CORONAVIRUS
QUARANTAINE

Was je op reis 
in een rode regio?

Had je contact met 
een persoon die 
corona heeft?

blijf 7 dagen in je huis

VANAF 23 NOVEMBER 2020

de dag dat 
je thuis komt 
van reis

of

de dag dat 
je contact had 
met een persoon 
die corona heeft

je krijgt een 
corona-test

je hebt 
geen corona

je hebt 
corona

kijk op de fiche 
thuis-isolatie

1 2 3 4 5 6

Voel je je niet ziek?

je moet 
niet meer
in je huis blijven

blijf nog 7 dagen 
voorzichtig
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HET CORONAVIRUS
QUARANTAINE

Was je op reis 
in een rode regio?

Had je contact met 
een persoon die 
corona heeft?

blijf in je huis

VANAF 23 NOVEMBER 2020

Voel je je ziek?

koorts

hoesten

pijn op 
de borst

je ruikt of 
je smaakt 
niet goed

telefoneer
naar de dokter

je krijgt een 
corona-test

je hebt 
corona

kijk op de fiche 
thuis-isolatie

je moet 
niet meer
in je huis blijven

blijf nog 7 dagen 
voorzichtig

je hebt 
geen corona



je mag alleen naar de 
apotheek, de dokter en 
de supermarkt

laat geen andere 
personen in je huis

je mag niet 
op bezoek

je mag in je tuin 
of op 
je terras zitten

meet 
2x per dag 
je temperatuur

draag altijd 
een mondmasker

HET CORONAVIRUS

Wat moet je doen ...

zet je ramen 
open

QUARANTAINE



HET CORONAVIRUS

Wat moet je doen ...

poets elke dag wat je 
veel aanraakt

gebruik andere spullen 
dan de personen die 
in je huis wonen

gebruik een ander toilet 
dan de personen die in je 
huis wonen, als het kan

gebruik een andere 
badkamer dan personen die 
in je huis wonen, als het kan

QUARANTAINE



HET CORONAVIRUS

Mag je werken?

kan je thuis werken?

je moet 
thuis werken

kan je niet thuis werken?

vraag een attest 
aan de dokter 
of 
vraag online een attest

https://quarantaine.info-
coronavirus.be/
nl/quarantaine

Pas op!

volg je de regels niet?

dan kan je een straf 
of een boete krijgen

QUARANTAINE


