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Corona-checklist 
 
Deze checklist wil duidelijkheid bieden over welke coronamaatregelen een directie zou moeten 
hanteren om jouw veiligheid te maximaliseren. Deze tekst verduidelijkt ook welke stappen je moet 
volgen als je een hoog risico-contact had of symptomen van corona vertoont. 
 
1. Ontsmetting van de werkplek 
 
Om risico’s op besmetting maximaal te vermijden zorg je er voor dat je steeds je werkplek ontsmet 
vóór aanvang en na afloop van je werkzaamheden. 
 
2. Wanneer contacteer ik mijn huisarts?   
 
Bij typische symptomen als hoesten, kortademigheid, pijn op de borst en plots geur- of smaakverlies 
blijf je thuis en contacteer je jouw huisarts. Je arts zal beslissen of een test nodig is. Ook bij koorts, 
spierpijn, vermoeidheid, neusloop, keel- of hoofdpijn, diarree of als je chronische 
lunchwegaandoeningen verergeren, blijf je thuis en contacteer je je huisarts.  
Verwittig ook meteen je leidinggevende als je vermoedt dat je besmet bent. 
 
3. Wanneer ga ik in quarantaine? 

 
Je gaat in quarantaine: 

• van zodra je je ziek voelt, maar nog geen positieve coronatest hebt afgelegd. 
• wanneer je een hoog risico-contact had met een persoon die Covid-19 heeft.  
• Wanneer je positief getest bent op Covid-19, maar geen symptomen hebt.  

 
ð Je gaat voor minstens zeven dagen in quarantaine en laat je testen op dag zeven.  
ð Je gaat tien dagen in quarantaine, zonder test. 

Je had een laag risico-contact: 
• Je hoeft niet in quarantaine en mag werken. Heb je een laag risicocontact gehad op de 

werkvloer, dan word je niet gecontacteerd door de officiele diensten. Wees extra 
waakzaam voor symptomen en beperk je contacten.  

• Als er een vermoeden van een clusterbesmetting is, (bv. wanneer twee of meer 
werknemers van dezelfde afdeling besmet zijn), dan zal de preventieadviseur samen met 
de arbeidsarts de nodige maatregelen nemen en beslissen of en voor wie een 
quarantaine nodig is.  

4. Wat moet jouw directie doen in geval van een besmetting?  
 
Bij een besmetting worden verschillende organen (bedrijfsarts, de dienst preventie en de 
vakbonden) betrokken om de veiligheid van de medewerkers maximaal te garanderen. Er wordt zo 
snel mogelijk een grondig onderzoek uitgevoerd om de nodige maatregelen te nemen en verdere 
verspreiding te voorkomen. Ben je besmet en vertoon je symptomen, dan ben je arbeidsongeschikt 
wegens ziekte.  
 
5. Wat als je arbeidsgeschikt bent maar niet kan werken door Covid-19? 
Je kan niet werken omdat je in quarantaine moet als gevolg van jouw werkopdracht. 
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Situaties die hier begrepen worden: 
o Je moet in quarantaine na dienstopdracht naar het buitenland (rode zone) 
o Je moet in quarantaine door een hoog risicocontact op het werk met een besmet 

persoon 
o … 

 

Volgende regeling geldt in aflopende volgorde: 
o Je werkt thuis 
o Is thuiswerken niet mogelijk, dan geldt de volgende regeling: 

a) Heb je meer dan tien dagen recup, dan worden de openstaande 
recuperatiedagen afgebouwd tot het minimum van tien dagen 

b) Je bent niet ingepland of je hebt vakantie: de voorziene afwezigheid blijft 
behouden (rust, recuperatie, vakantie…) 

c) Je krijgt dienstvrijstelling 
 

Je kan niet werken omdat je in quarantaine moet als gevolg van een privésituatie  
Situaties die hier begrepen worden: 

o Je moet in quarantaine na een privéreis naar het buitenland (rode zone) 
o Je moet in quarantaine door een hoog risicocontact – in privésfeer – met een 

besmet persoon 
 

Volgende regeling geldt in aflopende volgorde: 
o Je werkt thuis 
o Is thuiswerken niet mogelijk, dan geldt de volgende regeling: 

Je neemt jouw openstaande verlofrechten op (jaarlijkse vakantie, recup, 
sociaal verlof…). Heb je onvoldoende verlofrechten om deze periode te 
overbruggen, dan wordt een specifieke oplossing gezocht  

 
6. Welke procedures hanteert jou directie het best bij geval van een besmetting? 
 
Procedure A – Een werknemer vertoont symptomen op het werk  
Wat doe je als werknemer? 

• Je verwittigt jouw leidinggevende en gaat naar huis. Je kan contact opnemen met de 
bedrijfsarts als je dat wenst. 

• Voor je vertrekt ontsmet je je werkplek. 
• Je belt je huisarts en laat je testen.  

o Test je positief, dan volg je procedure B.  

Wat doet jouw directie?  
• De preventieadviseur oordeelt of er collega’s naar huis gestuurd worden in afwachting van 

het testresultaat van de werknemer (hoogrisico-contacten) 
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• De preventieadviseur brengt de collega’s van de dienst preventie en de vakbonden op de 
hoogte over de mogelijke besmetting, de omstandigheden van de mogelijke besmetting en 
de getroffen maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen.  

• Als de werknemer met symptomen negatief test, kunnen zijn collega’s die naar huis werden 
gestuurd opnieuw aan het werk. 

• Als de werknemer met symptomen positief test, wordt procedure B gevolgd.  

Procedure B – Een werknemer test positief 
Wat doe je als werknemer? 

• Je blijft minstens zeven dagen thuis of langer als de symptomen blijven. Bel je huisarts bij 
twijfel.  

Wat doet de directie?  
• De preventieadviseur belt de werknemer en stelt een lijst op met hoog- en laag 

risicocontacten binnen de werkcontext.  
o Contacten zijn collega’s met wie de persoon in contact was twee dagen voor de 

start van de symptomen/positieve test (ook als er geen symptomen zijn) tot zeven 
dagen na de start van de symptomen/positieve test (ook als er geen symptomen 
zijn).  

• Hoog risicocontacten worden onmiddellijk naar huis gestuurd en in quarantaine geplaatst 
voor tien dagen, te tellen vanaf het laatste contact met de besmette collega.  

• De preventieadviseur brengt de collega’s van de dienst Preventie en de vakbonden op de 
hoogte over de besmetting, de omstandigheden van de besmetting en de getroffen 
maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen. 

Procedure C – Je had een hoog-risico contact met een besmet persoon buiten de werkplek of komt 
je terug uit een rode zone 
Wat doe je als werknemer? 

• Je gaat minstens zeven dagen in quarantaine, te tellen vanaf het laatste contact met de 
besmette persoon.  

o De incubatietijd kan oplopen tot 14 dagen. Blijf dus minstens vier dagen extra 
waakzaam voor symptomen, beperk je contacten (zeker met risicopersonen) en pas 
de zes gouden basisregels (handen wassen, afstand houden …) toe.  

• Je laat je testen op dag één en dag zeven.  
o Zijn beide testen negatief, dan wordt de quarantaine stopgezet. 
o Is de test positief, dan blijf je nog tien dagen in quarantaine, te tellen vanaf de start 

van de positieve test. Breng de preventieadviseur op de hoogte.  

Procedure D – meerdere besmettingen binnen een afdeling 
• Wanneer twee of meer werknemers binnen dezelfde afdeling besmet zijn, bestaat het risico 

op een clusterbesmetting.  
• Om dit in kaart te brengen, en verdere besmettingen te voorkomen, kan er beslist worden 

om alle collega’s van die afdeling te testen en/of in quarantaine te plaatsen. 
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7. Verklarende woordenlijst 
 

• Je bent een hoog risicocontact als:  
o Je verspreid over één dag, langer dan vijftien minuten nauw contact had met een 

besmet persoon. Onder nauw contact verstaan we op minder dan 1,5 meter 
afstand van elkaar zonder het correct gebruik van het mondmasker (neus en mond 
bedekt) door één van beide personen 

o Je direct fysiek contact had met een besmet persoon 
o Je meer dan vijftien minuten met een besmet persoon hebt gereisd in eender welk  

vervoersmiddel (trein, auto, metro…), ook al droeg je beiden correct een 
mondmasker 

o Je langer dan 48 uur verbleef in een rode zone 
• Je bent een laag risicocontact als: 

o Je langer dan vijftien minuten nauw contact had met een besmet persoon, maar 
waar je allebei het mondmasker correct hebben gebruikt 

o Je minder dan vijftien minuten contact had met een besmet persoon op minder 
dan 1,5 meter afstand van elkaar 

o Je langer dan 15 minuten in dezelfde kamer/gesloten omgeving bevond met een 
besmet persoon maar waar de afstand van 1,5 meter gerespecteerd werd 

• Je bent een contactpersoon als  
o je in contact kwam met een besmet persoon twee dagen voor de start of binnen de 

zeven dagen na de start van zijn/haar symptomen  
o je in contact kwam met een persoon zonder symptomen, maar die positief test op 

Covid-19 
 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met jouw cultuurkameraad: www.acodcultuur.be 
 
 
 
 


