Stappenplan
positief getest
Wat te doen als u
positief getest bent?
Helaas bent u
positief getest
op corona.
thuis
blijven

GGD

Een medewerker van de
GGD heeft contact met
u opgenomen en gevraagd
of u zelf uw huisgenoten,
nauwe- en overige
contacten kunt informeren.

Ook is gevraagd om zelf uw
leidinggevende op werk, ouders, of
onderwijsinstelling op de hoogte te
brengen als u in de besmettelijke
periode daar bent geweest.

De basis blijft: Houdt 1,5 meter
afstand tot elkaar. Zo voorkomen
we de verspreiding van corona.

Was u in de
besmettelijke periode
niet op werk of
onderwijsinstelling,
dan hoeft u hen niet te
informeren, maar het
mag wel.

Nog even op een rijtje:
Uw huisgenoten/gezinsleden:

10 dagen in thuisquarantaine. Als u geen 1,5 meter afstand heeft gehouden, moeten uw
huisgenoten/gezinsleden thuisblijven tot 10 dagen nadat u weer uit isolatie mag.
De volgende link naar informatie kunt u via e-mail of whatsapp naar hen doorsturen:
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
Bij klachten kunnen zij de GGD Amsterdam bellen voor een testafspraak: 020 555 5570.

Uw nauwe contacten:

die u vanaf 2 dagen voor uw eerste ziektedag en tijdens uw ziekteperiode gezien heeft:
10 dagen in thuisquarantaine (gerekend vanaf het laatste contactmoment).
De volgende link naar informatie kunt u via e-mail of whatsapp naar hen doorsturen:
https://lci.rivm.nl/informatie-nauwe-contacten-patient
Bij klachten kunnen zij de GGD Amsterdam bellen voor een testafspraak: 020 555 5570.

Uw overige contacten:

(personen die u langer dan 15 minuten hebt gezien op meer dan 1,5 meter afstand):
Hoeven niet in thuisquarantaine, maar moeten wel gedurende 14 dagen hun
gezondheid goed in de gaten houden.
De volgende link naar informatie kunt u naar hen doorsturen:
https://lci.rivm.nl/informatie-contacten-patient
Bij klachten kunnen zij de GGD Amsterdam bellen voor een testafspraak: 020 555 5570.
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Heeft u vragen?

Bel de GGD 020 - 555 5202
ma - vr
9:00 - 20:00
za - zo
10:00 GGD
- 20:00

e-mail: coronavragen@ggd.amsterdam.nl.
Informatie over het coronavirus vindt u op
ggd.amsterdam.nl/coronavirus.

Definities
contacten

Nauwe contacten:
• personen die onderling langer
dan 15 minuten (aaneensluitend) op minder dan
1,5 meter afstand contact hadden met de positief
geteste persoon in de besmettelijke periode
• personen die fysiek contact hadden met de positief
geteste persoon in de besmettelijke periode
(bijvoorbeeld zoenen, of in het gezicht zijn gehoest
door de positief geteste persoon)

> 15 min
> 15 min

Nauwe contacten moeten in thuisquarantaine
blijven tot 10 dagen na het laatste contact met
de besmettelijke persoon.
Overige contacten:
• personen die langer dan 15 minuten op 1,5 meter
afstand in dezelfde ruimte waren als de positief
geteste persoon in de besmettelijke periode.
• personen die kortdurend (minder dan 15 minuten
aaneensluitend) op minder dan 1,5 meter afstand
contact hadden met de positief geteste persoon in
de besmettelijke periode.

> 15 min

< 15 min

Overige contacten moeten hun gezondheid tot
2 weken na het laatste contact met de positief
geteste persoon extra goed in de gaten houden en
mogen indien noodzakelijk gewoon naar het werk
komen zolang zij geen klachten hebben die kunnen
passen bij COVID-19.
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