
Test & quarantaineregels BINNEN HET GEZIN
- Worden beschouwd als volledig gevaccineerd:

● Personen 18 jaar of ouder na basisvaccinatie* EN booster
● Personen 18 jaar of ouder na basisvaccinatie* meer dan 2 weken, minder dan 5 maand geleden
● Personen van 12 tot en met 17 jaar na basisvaccinatie* meer dan 2 weken geleden.

- Worden beschouwd als deels-gevaccineerd:
● Personen 18 jaar of ouder na basisvaccinatie* meer dan 5 maand geleden.

- Worden beschouwd als niet-gevaccineerd:
● Personen 12 jaar of ouder die het basisvaccinatie* nog niet volledig afgewerkt hebben.
● Personen 12 jaar of ouder die minder dan 2 weken geleden vaccin kregen.
● Personen 12 jaar of ouder die geen enkel covid-vaccin toegediend kregen.

Momenteel wordt er nog GEEN onderscheid gemaakt bij - 12 jarigen die gevaccineerd zijn of niet.

* Basisvaccinatie = 1 dosis Janssen vaccin of 2 dosissen van andere vaccins op Belgische markt.
Symptomen Geen symptomen

Kleuterschool
Lagere school

Test laten afnemen door zorgverlener.

Indien positief:
Start 7 dagen isolatie.
(mits 3 dagen koortsvrij
& verbetering van de symptomen)
+ 3 dagen waakzaamheid

Indien (één van de) gezinsleden positief test:

● Kinderen basisonderwijs gaan mee in quarantaine voor 10 dagen.
Eventueel verkorting vanaf dag 7 mits dagelijkse negatieve zelftest
t/m dag 10. Daarna volgen nog 10 dagen waakzaamheid.

● Een kind dat recent een COVID-19 infectie doormaakte 
(<5 maanden geleden) moet, niet in quarantaine, maar houdt een
verhoogde waakzaamheid* in acht.

Secundair onderwijs

Volwassenen

Test laten afnemen door zorgverlener.

Indien positief:
Start 7 dagen isolatie.
(mits 3 dagen koortsvrij
& verbetering van de symptomen)
+ 3 dagen waakzaamheid

Volledig gevaccineerd of
COVID doorgemaakt < 150 (!) dagen:

Geen quarantaine
Geen testing.

Aanbevolen zelftest uit te voeren op dag 10
(einde isolatie + waakzaamheid van de index)

Waakzaamheid tot 20 dagen na begin symptomen index.

Deels gevaccineerd:

7 dagen quarantaine.
Eventueel verkorting vanaf dag 4 mits dagelijkse negatieve zelftest t/m dag 7.

Aanbevolen zelftest uit te voeren op dag 10
(einde isolatie + waakzaamheid van de index)

Waakzaamheid tot 20 dagen na begin symptomen index.

Niet gevaccineerd

10 dagen quarantaine.
Eventueel verkorting vanaf dag 7 mits dagelijkse negatieve zelftest t/m dag 10

Aanbevolen zelftest uit te voeren op dag 10
(einde isolatie + waakzaamheid van de index)

Waakzaamheid tot 20 dagen na begin symptomen index.

*zoals strikt dragen van mondmasker in binnenruimtes (voor kinderen vanaf 6 jaar) en beperken van contacten, in het bijzonder
met risicogroepen.  


