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WANNEER WORD JE 
GETEST OP COVID-19?

JE HEBT ZELF KLACHTEN

JE HEBT NAUW CONTACT GEHAD MET EEN BESMETTE PERSOON
= je bent een hoogrisicocontact van een persoon die positief heeft getest op COVID-19

VIA JE BEROEP KOM JE IN CONTACT MET RISICOGROEPEN ALLE ANDERE PERSONEN

Je wordt zo snel mogelijk getest en gaat in 
thuisisolatie*. 

Is je test positief? 
Blijf thuis in isolatie tot 7 dagen nadat 
je test is afgenomen.

Je kan je in overleg met je huisarts opnieuw 
laten testen**:
• als je werd getest minder dan 7 dagen na het 

risicovol contact; 
• minstens 5 dagen na de eerste test;
• ten vroegste op dag 9.
Blijf ondertussen thuis in isolatie.

Je laat een test afnemen op de 11e, 12e of 13e 

dag na het risicovol contact**. 

Je wordt bij voorkeur zo snel mogelijk 
getest en je gaat in thuisisolatie*.  

Is je test positief? 
Blijf thuis in isolatie tot 7 dagen nadat 
je test is afgenomen.

Positieve test? Isolatie

Blijf thuis in isolatie tot minstens 7 dagen 
nadat je symptomen zijn begonnen.

Negatieve test? Einde isolatie

Goed nieuws, je hebt geen COVID-19. Alleen als je 
arts het nodig vindt, volgt een tweede test.

Neem onmiddellijk telefonisch contact op met je huisarts. Je wordt zo snel mogelijk getest en 
gaat thuis in isolatie tot je het resultaat kent. 
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Is je test negatief? 
Maak steeds je thuisisolatie van 
14 dagen af. 

Is de (tweede) test negatief? 
Maak dan je thuisisolatie van 
14 dagen af. 

Is de (tweede) test positief? 
Blijf dan nog 7 dagen na de test in 
isolatie.
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Is je test negatief? 
Zet de thuisisolatie verder.

Is ook de tweede test negatief? 
Dan stopt de isolatie.

Is de tweede test positief? 
Blijf dan nog 7 dagen na de test in 
isolatie.

Heb je de tweede test geweigerd? 
Dan blijf je in isolatie tot 14 dagen na 
het contact.
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* Tenzij je in de afgelopen 2 maanden reeds een positieve PCR-test voor COVID-19 had.

** Deze test is niet nodig als de eerste test positief is.

verstrengde maatregelen coronavirus

Naar aanleiding van de stijgende trend in de besmettingscijfers
gelden zowel lokaal als nationaal strengere maatregelen.

Deze gelden minstens tot eind augustus, tenzij anders vermeld.

wees verantwoordelijk en hou je aan de regels.
enkel samen kunnen we het aantal besmettingen beperken.

@Wortegem.Petegem
www.wortegem-petegem.be

Download de Wortegem-Petegem app!

Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Maarten Van Tieghem, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

+
jouw gezin 5 vaste personen

kinderen onder 12 jaar
niet meegerekend

beperk jouw sociale bubbel



Was regelmatig je handen met water en zeep.

Hou steeds minstens 1,5 meter afstand van personen die niet tot jouw bubbel behoren.
Let extra op indien je in contact komt met kwetsbare personen.

1,5 meter

Binnen onze politiezone Vlaamse Ardennen (Oudenaarde, Kluisbergen, Kruisem
en Wortegem-Petegem) geldt een algemene mondmaskerplicht.
Draag een mondmasker van zodra je je in het openbaar begeeft. 
Uitzonderingen: zware fysieke arbeid, intensief sporten, verplaatsing met
auto/fiets/motor/step/..., jonger dan 12 jaar, medische redenen.

Bijeenkomsten zijn beperkt tot maximum 10 personen, op voorwaarde dat je afstand
kan houden en een mondmasker draagt (kinderen jonger dan 12 jaar niet meegerekend).

wat mag of moet binnen de privésfeer?

Een sociale bubbel is beperkt tot maximum 5 vaste personen per gezin (kinderen jonger
dan 12 jaar niet meegerekend). Met deze personen mogen we nauwer contact hebben.
Spreek bij voorkeur buiten af, of in goed verluchte ruimtes.

x5

Ga alleen naar de winkel en beperk jouw bezoek tot 30 minuten.
Uitzonderingen: minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen mogen mee en mensen
die hulp bieden aan kwetsbare personen mogen deze persoon vergezellen.

Bij een bezoek aan horecazaken, casino’s of automatenspeelhallen, zwembaden en
wellnesscentra en voor het volgen van sportactiviteiten in groep dien je jouw
contactgegevens achter te laten.

Nachtwinkels sluiten om 22u00, horecazaken sluiten om 01u00.

opgelet!

sinds 25 juli 2020 geldt er een algemene mondmaskerplicht
in alle gemeenten van de politiezone vlaamse ardennen.

wees verantwoordelijk en hOU JE AAN DE BELANGRIJKSTE PREVENTIEVE MAATREGELEN.

#SAMENTEGENCORONA
#360solidair

Meer info of vragen

www.wortegempetegem.be/coronavirus
gemeente@wortegem-petegem.be

T 056 68 81 14

wat mag of moet binnen de werkomgeving?

wat mag of moet voor verenigingen en evenementen?

Telewerk wordt sterk aangeraden waar mogelijk. In andere omstandigheden
dien je steeds de nodige afstand van collega’s te bewaren of een mondmasker
of ander alternatief ter bescherming te voorzien.

Voorzie zelf ontsmettingsmateriaal en volg de nodige protocollen op. 

Georganiseerde activiteiten zoals trainingen, vergaderingen en workshops kunnen
doorgaan met begeleider en een maximum van 50 personen. Dit geldt voor zowel
jeugd-, sport-, cultuur- als seniorenverenigingen. Volg de maatregelen voor jouw
specifieke sector goed op.

Ook bij georganiseerde activiteiten zoals hierboven beschreven, geldt een
registratieplicht voor alle deelnemers.

Voetbal Vlaanderen annuleerde alle wedstrijden, zowel competitie als vriend-
schappelijk, voor eerste elftallen, U21 en U19. Vriendschappelijke jeugdwedstrijden
(géén toernooien) kunnen wel nog plaatsvinden onder het sectorprotocol.
Dit geldt ook voor minivoetbal en zaalvoetbal.

in alle publieke gebouwen (gemeentehuis, recyclagepark, sporthal, bibliotheek, ...)
dien je een mondmasker te dragen en 1,5 meter afstand te houden.

Voor de horeca geldt dat er maximum 10 personen per tafel zijn toegestaan.
Tussen de tafels dient 1,5 meter afstand te worden voorzien. Personeel draagt
ten allen tijde een mondmasker, klanten mogen hun mondmasker enkel uitdoen
wanneer ze aan hun tafel zitten. Bediening aan de bar is niet toegestaan, behalve
in eenmanszaken. Per tafel laat één klant zijn contactgegevens achter.

Alle evenementen binnen de politiezone Vlaamse Ardennen worden afgelast tot
en met 30 september 2020. Er zijn dus geen kermissen, buurtfeesten,
wielerwedstrijden, ...

Huwelijken, begrafenissen, communievieringen,  ... kunnen nog doorgaan met maximum
100 personen, afhankelijk van de beschikbare oppervlakte en op voorwaarde dat
iedereen een mondmasker draagt en de nodige afstand houdt.

Indien je op reis gaat, controleer dan steeds de adviezen voor jouw land van
bestemming op de website diplomatie.belgium.be.


