
Klachten die passen bij corona:  

 verkoudheidsklachten 

(neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn);  

 hoesten;  

 benauwdheid;  

 verhoging of koorts;  

 plotseling verlies van reuk en/of smaak 

(zonder neusverstopping).  

 

 Heeft u een melding gekregen via de CoronaMelder-app. 

 Bent u naar voren gekomen uit een bron- en contactonderzoek. 

 Heeft u nauw contact gehad met iemand met corona? (langer 

dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand).  

Je hoeft niet 

getest te worden  

 Ga 5 dagen in quarantaine (ook kinderen).  

 Kinderen t/m 12 mogen wel naar school, sport en 

opvang als ze geen klachten hebben.  

 Laat je op dag 5 testen. 

 Laat je testen zodra je klachten krijgt. 

Is de uitslag van de test 

positief? (je hebt corona)  
NEE Je mag weer naar buiten. 

 Ga 10 dagen in quarantaine (ook kinderen).  

 Kinderen t/m 12 mogen wel naar school, sport en 

opvang als ze geen klachten hebben.  

 Laat je testen zodra je klachten krijgt. 

NEE 
JA 

Kom je uit buitenlands risicogebied 

vanwege corona?  

(oranje reisadvies)  

NEE 

JA 

Blijf in isola tot de 10 dagen voorbij zijn.  

 Je mag pas weer naar buiten als je 24uur klachten vrij bent. 

 De GGD belt jou op om samen het bron- en contactonderzoek te starten.  

 Gebruik je de CoronaMelder-app? Dan kun je met hulp van de GGD een 

anonieme melding versturen om anderen te waarschuwen.  

JA 

Heb je klachten ? NEE 

 Blijf thuis en laat je testen  

 Alle huisgenoten blijven thuis 

(ook kinderen). 

Heb je naast  milde klachten ook  last van 

koorts of benauwdheid? 

 Blijf thuis en laat je testen.  

 Huisgenoten zonder klachten 

mogen wel naar buiten.  

 Kinderen van 0 t/m 4 en basis-

schoolleerlingen die alleen 

verkouden zijn mogen naar 

school en opvang. Ze hoeven 

niet getest te worden.  

NEE JA 

Is de uitslag van de test 

positief ? (je hebt corona ) 

Je mag weer naar buiten. 

Ga thuis in isolatie.  

 De GGD belt jou op om samen het bron- en contactonderzoek te starten.  

 Gebruik je de CoronaMelder-app? Dan kun je met hulp van de GGD een ano-

nieme melding versturen om anderen te waarschuwen.  

 Je mag pas weer naar buiten als je 24uur klachten vrij bent. 

JA NEE 

JA 
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