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PCR-test
positief
Zorgmedewerker met klachten
die passen bij COVID-19

Quarantaine en zo
spoedig mogelijk PCRtest

PCR-test
negatief

Thuisisolatie volgens aanwijzingen van de GGD
Koorts en/of meer
dan milde klachten

In quarantaine tot geen koorts
en slechts milde klachten

Geen koorts en
slechts milde
klachten

Inzetbaar

Immune1 zorgmedewerker
zonder klachten met een
positieve PCR

Thuisisolatie t/m 3
dagen na de test9

Daarna inzetbaar

Niet-immune1 zorgmedewerker zonder klachten
met een positieve PCR

Thuisisolatie t/m 5
dagen na de test

Daarna inzetbaar

Immune1 zorgmedewerker
zonder klachten met een
positief geteste huisgenoot of
overig nauw contact

Inzetbaar met extra
bescherming4

Op
dag 5
PCR5

(RIVM contact categorie 2)2,3

Niet-immune1
zorgmedewerker zonder
klachten met een positief
geteste huisgenoot of overig
nauw contact
(RIVM contact categorie 2)

Quarantaine en zo
spoedig mogelijk laten
testen5

Op
dag 5
PCR5

2,3

Zorgmedewerker zonder
klachten die terugkeert uit een
zeer hoog risico gebied6,7

Verplichte quarantaine

Op
dag 5
PCR5

PCR
dag 5
positief
PCR
dag 5
negatief
PCR
dag 5
positief
PCR
dag 5
negatief

Thuisisolatie
t/m 3 dagen na
de test9

Daarna inzetbaar
met extra
bescherming4

Inzetbaar met extra bescherming4
Thuisisolatie
t/m 5 dagen
na de test

Daarna inzetbaar
met extra
bescherming4

Inzetbaar met extra bescherming4

PCR
dag 5
positief

Thuisisolatie volgens aanwijzingen van de
GGD

PCR
dag 5
negatief

Inzetbaar

Zorgmedewerker zonder
klachten die terugkeert uit een
hoog risico gebied10

Inzetbaar met extra bescherming4

Zorgmedewerker zonder
klachten met positief getest
‘overig niet nauw contact’
(RIVM contact categorie 3)8

Inzetbaar (in geval van clusters of regionale verheffingen kan afwijkend beleid gelden)

1. Een persoon kan als immuun voor SARS-CoV-2 worden beschouwd als deze: 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond van Comirnaty (Pfizer),
Spikevax (Moderna) of Vaxzevria (AstraZeneca); OF 14 dagen of langer geleden 1 dosis van een van deze vaccins heeft gekregen na een doorgemaakte SARS-CoV-2infectie; OF 28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin heeft gekregen; OF COVID-19 heeft doorgemaakt minder dan 6 maanden geleden. Iedereen die niet
voldoet aan de criteria van immuun, wordt beschouwd als niet-immuun
2. Als overige nauwe contacten worden beschouwd: personen die bij elkaar opgeteld binnen 24 uur langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact
hadden met de patiënt tijdens diens besmettelijke periode EN personen waarbij er een hoogrisicoblootstelling was van korter dan 15 minuten (bijvoorbeeld in het
gezicht hoesten, of direct fysiek contact zoals zoenen). Personen die een melding vanuit de CoronaMelder-app hebben gekregen worden als overige nauwe contacten
beschouwd.
3. Indien het nauwe contact een collega/medewerker of een behandelde patiënt betreft, gelden geen beperkingen t.a.v. inzetbaarheid en geen extra PBMverplichtingen, indien voldaan is aan de voorwaarden die gesteld zijn aan de beschermde zorgsetting (adequaat gebruik PBM, juist toegepaste triage, en juist
toegepaste ‘aanvullende maatregelen’(zie Leidraad Mondzorg Corona)
4. De zorgmedewerker draagt tot en met dag 10 na het laatste contact met de besmettelijke huisgenoot/nauw contact of na terugkeer uit een zeer hoog of hoog
risicogebied tijdens het werk een chirurgisch mondneusmasker tenminste type II. Bij behandeling van patiënten gelden PBM conform de Leidraad Mondzorg Corona.
5. De quarantaine blijft ook gelden als er in de tussenliggende periode een test op SARS-CoV-2 wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld vanwege klachten) en de uitslag negatief
is. De test is een momentopname. De test laat niet zien of de ziekte nog zal ontstaan.
6. Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/quarantaineplicht
7. Kijk voor preventieve maatregelen op https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/.
8. Overige (niet nauwe) contacten zijn personen die OF langdurig contact (langer dan 15 minuten) hadden met de patiënt op meer dan 1,5 meter afstand
OF kortdurend contact (korter dan (bij elkaar opgeteld) 15 minuten binnen 24 uur) hadden met de patiënt op minder dan 1,5 meter in dezelfde ruimte,
bijvoorbeeld op kantoor, in de klas of tijdens vergaderingen.
9. Zorginstellingen kunnen bij een verhoogd risico op transmissie naar kwetsbare patiënten ook kiezen voor 5 dagen niet werken na testafname.
10. Voor terugreis naar Nederland uit een land zonder groen reisadvies geldt dat men een coronabewijs (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/reizen-en-vakantie/coronabewijs) moet kunnen laten zien. Indien men geen coronabewijs heeft, geldt vanuit de Rijksoverheid een testadvies op dag 2 en dag 5 na
aankomst in Nederland.

