Er is sprake van een besmetting buiten de werking van de voorziening
LAAGRISICOCONTACT

 gedurende 10 d. activiteiten en sociale contacten beperken
 vooral vermijden van contacten van personen met een
verhoogd risico op ernstige ziekte

HOOGRISICOCONTACT

 geen kamerisolatie of COVID-19 test
 strikte toepassing van preventieve maatregelen tot en met 10 d.
na hoog-risicocontact
 strikte monitoring van gezondheidstoestand met het oog op
mogelijke symptomen

LAAGRISICOCONTACT

 gedurende 10 d. activiteiten en sociale contacten beperken
 vooral vermijden van contacten van personen met een
verhoogd risico op ernstige ziekte

HOOGRISICOCONTACT

 7 d. kamerisolatie
 kamerisolatie kan op dag 4 worden opgeheven
 mits dagelijks negatieve zelftesten tot en met 7 d. na
hoogrisicocontact
 én mits strikte toepassing van preventieve maatregelen tot en
met 10 d. na hoog-risicocontact
 bij positieve zelftest: STEEDS afname PCR-test

VOLLEDIG
GEVACCINEERD

ZORGGEBRUIKER
(asymptomatisch)

DEELS
GEVACCINEERD

LAAGRISICOCONTACT

 gedurende 10 d. activiteiten en sociale contacten beperken
 vooral vermijden van contacten van personen met een
verhoogd risico op ernstige ziekte

HOOGRISICOCONTACT

 10 d. kamerisolatie
 kamerisolatie kan op dag7 worden opgeheven,
 mits dagelijks negatieve zelftesten tot en met 10 d. na
hoogrisicocontact
 én mits strikte toepassing van preventieve maatregelen tot en
met 10 d. na hoog-risicocontact
 bij positieve zelftest: STEEDS afname PCR-test

NIET
GEVACCINEERD

INDEXPERSOON?

INDEXPERSOON BUITEN
DE VOORZIENING
LAAGRISICOCONTACT

 10 d. voorzichtigheid en verhoogde waakzaamheid
 gedurende 10 d. activiteiten en sociale contacten beperken tot
strikt noodzakelijke (bijv. werk)

HOOGRISICOCONTACT

 geen quarantaine of COVID-19 test
 strikte toepassing van preventieve maatregelen tot en met 10 d.
na hoog-risicocontact
 strikte monitoring van gezondheidstoestand met het oog op
mogelijke symptomen
 Als medew. onder 1 dak woont met indexpersoon en geen
gescheiden isolatie/quarantaine van indexpersoon: zelftest
op dag 10 – strikte toepassing preventieve maatregelen tot
20 dagen na begin symptomen bij indexpersoon

LAAGRISICOCONTACT

 10 d. voorzichtigheid en verhoogde waakzaamheid
 gedurende 10 d. activiteiten en sociale contacten beperken tot
strikt noodzakelijke (bijv. werk)

HOOGRISICOCONTACT

 7 d. quarantaine
 quarantaine kan op dag 4 worden opgeheven,
 mits dagelijks negatieve zelftesten tot en met 7 d. na
hoogrisicocontact
 en mits strikte toepassing van preventieve maatregelen tot en
met 10 d. na hoog-risicocontact
 Als medew. onder 1 dak woont met indexpersoon en geen
gescheiden isolatie/quarantaine van indexpersoon: zelftest
op dag 10 – strikte toepassing preventieve maatregelen tot
20 dagen na begin symptomen bij indexpersoon

VOLLEDIG
GEVACCINEERD

MEDEWERKER
(asymptomatisch)

DEELS
GEVACCINEERD

LAAGRISICOCONTACT

 10 d. voorzichtigheid en verhoogde waakzaamheid
 gedurende 10 d. activiteiten en sociale contacten beperken tot
strikt noodzakelijke (bijv. werk)

HOOGRISICOCONTACT

 10 d. quarantaine
 quarantaine kan op dag 7 worden opgeheven,
 mits dagelijks negatieve zelftesten tot en met 10 d. na
hoogrisicocontact
 en mits strikte toepassing van preventieve maatregelen tot en
met 10 d. na hoog-risicocontact
 Als medew. onder 1 dak woont met indexpersoon en geen
gescheiden isolatie/quarantaine van indexpersoon: zelftest
op dag 10 – strikte toepassing preventieve maatregelen tot
20 dagen na begin symptomen bij indexpersoon

NIET
GEVACCINEERD

INDEXPERSOON
BINNEN DE
VOORZIENING

volg het stappenplan voor één of
meer besmettingen binnen de
voorziening op de volgende pagina

Test POSITIEF
 milde symptomen of asymptomatisch: 10 d. in
contactdruppelisolatie (vanaf staalname PCR) mits 3 d.
koortsvrij en klinische verbetering klachten
 ernstige symptomen: 14 d. in contactdruppelisolatie (vanaf
staalname PCR) mits 3 d. koortsvrij en klinische verbetering
klachten
Test NEGATIEF:
- kamerisolatie stopt – periode van voorzichtigheid

Bij werkhervatting of opstart werk na hoog-risicocontact:
 verplichte afname zelftests voor stopzetten quarantaine loopt
verder
 eventueel Ag-sneltest op 1ste en 3de werkdag
 10 d. strikte terughoudendheid voor onbeschermde contacten
met bewoners en beperking contact met andere
medewerkers
 10 d. na het risicocontact: verplicht dragen van een FFP2
mondneusmasker (deze verplichting geldt in de PVT ten
allen tijde als de zorgverlener in contact komt met
zorggebruikers)
Ag-sneltest = positief
 onmiddellijk verlaten werkvloer
 procedure volgen zoals voor alle burgers (vermoeden van
COVID-19)

versie 20 januari 2022
Reva & PVT

Er is sprake van één of meerdere besmettingen binnen
de werking van de voorziening
INDEXPERSOON
BINNEN DE
VOORZIENING

STAP 1

STAP 2

STAP 3

Risico-analyse:
bepalen van kring
van contacten rond
de bevestigde
perso(o)n(en)

zorggebruiker
HOOGRISICOCONTACT

Ga naar stap 2
medewerker

Kamerisolatie voor alle zorggebruikers die
een hoog-risicocontact hadden

zorggebruiker

Voer testen uit zowel bij zorggebruikers als
medewerkers voor kring van contacten
zoals bepaald in stap 1 (zowel hoog- als
laag-risicocontacten, ongeacht
vaccinatiestatus)

Brede testing

bij medewerkers
en zorggebruikers

DEELS EN NIET
GEVACCINEERD

Geen bijkomende
positieve testen

STAP 4

VOLLEDIG
GEVACCINEERD

Analyseer de
testresultaten

maatregelen uit STAP 2 aan houden
Als test 1 negatief: 7d. na laatste
hoog-risicocontact nieuwe test
ongeacht vaccinatiestatus (zie stap 5)
geen bijkomende maatregelen, tenzij
verhoogde waakzaamheid

zorggebruiker

bij milde symptomen of asymptomatisch
 10 dagen contactdruppelisolatie (vanaf start
symptomen of testafname)
 én minstens 3 d. koortsvrij en klinische verbetering
bij ernstige symptomen
 14 dagen contactdruppelisolatie (vanaf start
symptomen)
 én minstens 3 d. koortsvrij en klinische verbetering

medewerker

 minstens 7 d. in thuisisolatie
(te tellen vanaf dag staalname)
 aansluitend op thuisisolatie: 3 d. voorzichtigheid
(beperken contacten en binnenshuis steeds
mondneusmasker)

zorggebruiker

Ongeacht vaccinatiestatus:
 minstens 7d. kamerisolatie (vanaf dag laatste hoogrisicocontact)

medewerker

 kan verder werken mits verhoogde voorzichtigheid en
waakzaamheid
 2de test noodzakelijk

Besmette persoon
Bijkomende
positieve testen
(= cluster)

Hoog-risicocontact

zorggebruiker

Voorzichtigheid en waakzaamheid tot 14 d. na laatste
laag-risicocontact

Laag-risicocontact
medewerker

2de test
positief

bij milde symptomen of asymptomatisch
 10 dagen contactdruppelisolatie (vanaf start symptomen of
testafname)
 én minstens 3 d. koortsvrij en klinische verbetering
bij ernstige symptomen
 14 dagen contactdruppelisolatie (vanaf start symptomen)
 én minstens 3 d. koortsvrij en klinische verbetering

2de test
negatief

 kamerisolatie stopt
 voorzichtigheid en waakzaamheid tot 14 dagen na laatste
hoog-risicocontact

2de test
positief

 minstens 7 d. in thuisisolatie
(te tellen vanaf dag staalname)
 aansluitend op thuisisolatie: 3 d. voorzichtigheid (beperken
contacten en binnenshuis steeds mondneusmasker)

2de test
negatief

 voorzichtigheid en waakzaamheid tot 14 dagen na laatste
hoog-risicocontact

zorggebruiker

STAP 5

Tweede brede
testing




Hertesten ten vroegste 7d. na vorige
staalname
Zowel hoog- als laag-risicocontacten,
ongeacht vaccinatiestatus

medewerker

VOLGENDE HERTESTING:
 ten vroegste 7d. na 2de brede testing
 als uit 2de testing bijkomende positieve
testresultaten

STAP 6

Is nieuwe risicoanalyse nodig?
Nieuwe risicoanalyse (cf. stap 1) uitvoeren voor positief geteste
medewerkers en zorggebruikers die nauwe, onbeschermde contacten
hadden buiten de oorspronkelijke kring van contacten

versie 20 januari 2022
Reva & PVT

