
CONTACTONDERZOEK COVID-19 IN 
EEN OPVANGCENTRUM VAN HET CAW

TEST IS 
POSITIEF

LIJST HR/LR
CONTACTEN

KLACHTEN?
TEST

EEN CLIËNT MET COVID-19 SYMPTOMEN

RISICO-INSCHATTING MAATREGELEN

CONTACT MET
HR/LR CONTACTEN

Meer info op
www.departementwvg.be/covid-19-richtlijnen-naar-welzijnssectoren

De huisarts voert een 
test uit of stelt de 
diagnose bij sterk 
vermoeden en plaatst 
de bewoner in 
kamerisolatie.

De cliënt lijst zijn/haar 
hoog-risico en 
laag-risico contacten 
op. De begeleiding van 
het opvangcentrum 
ondersteunt daarbij.

Of sterk vermoeden?
De huisarts wordt 
verwittigd door het labo. 
De Covid-contactonder-
zoeker van het CAW 
wordt verwittigd door 
het contactcenter.

De Covid-contactonder-
zoeker van het CAW en 
de arbeidsarts contact-
eren de risicocontacten 
van de cliënt binnen het 
opvangcentrum, het 
contactcenter die 
erbuiten.

CLIËNT IS EEN HOOG-RISICO CONTACT
» cumulatief contact van min. 15’ op minder dan 1,5m 
(tenzij bij correct gebruik van een mondneusmasker of 
bvb. gescheiden door een wand van plexiglas)
» meer dan 15’ in dezelfde ruimte op minder dan 1,5m 
zonder correct gebruik van een mondneusmasker en/of 
waarbij voorwerpen werden gedeeld
» direct fysiek contact en direct contact met lichaams-
vloeistoffen
» meer dan 15’ samen gereisd binnen 2 zitplaatsen (tenzij 
bij correct gebruik van een mondneusmasker)

CLIËNT IS EEN LAAG-RISICO CONTACT 
» cumulatief contact van min. 15’ op minder dan 1,5m met 
correct gebruik mondneusmasker
» minder dan 15’ contact op minder dan 1,5m
» in dezelfde ruimte op meer dan 1,5m zonder correct 
gebruik van een mondneusmasker

MEDEWERKER IS EEN HOOG-RISICO CONTACT
» enkel als geen chirurgisch mondneusmaker gedragen 
werd en handhygiëne niet is toegepast: dan gelden 
dezelfde criteria voor risico-inschatting als bij cliënten.

MEDEWERKER IS EEN LAAG-RISICO CONTACT 
» enkel als geen chirurgisch mondneusmaker gedragen 
werd en handhygiëne niet is toegepast: dan gelden 
dezelfde criteria voor risico-inschatting als bij cliënten.
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BIJ EEN HOOG-RISICO CONTACT
» 7 dagen in quarantaine
» gezondheid opvolgen
» extra aandacht basis hygiënemaatregelen
» test op dag 5 na het hoog risico contact:

- positief: 7 dagen isolatie vanaf datum staalafname 
(én min. 3 dagen zonder symptomen)
- negatief: stop quarantaine na dag 7, aansluitend 7 
dagen verhoogde waakzaamheid

» wie moet werken: getuigschrift van quarantaine

BIJ EEN LAAG-RISICO CONTACT
» mondneusmasker
» verhoogde waakzaamheid
» extra aandacht basis hygiënemaatregelen


