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Sectorprotocol opleiding & examinering mobiliteit

• Opgesteld op basis van de generieke gids om de verspreiding 
van Covid-19 op het werk tegen te gaan.

• Rekening houdend met de wijzigende wetgeving verwijzen wij 
voor de laatste regelgeving naar de webpagina van FOD : 
https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/

• Definitie sectorprotocol: document bepaald door de bevoegde 
minister in overleg met de betrokken sector dat de regels bevat 
die de ondernemingen en verenigingen van de bedoelde sector 
dienen toe te passen bij de uitoefening van hun activiteiten.
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https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf
https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/


Sectorprotocol opleiding & examinering mobiliteit

• Identificatie van alle betrokkenen :
• Erkende rijscholen, hun interne en externe medewerkers en klanten
• Opleidingscentra, hun interne en externe medewerkers en klanten
• Examencentra, hun interne en externe medewerkers en klanten
• Rijvaardigheidscentra, hun interne en externe medewerkers en klanten
• Houders van een instructietoelating, zelfstandige rijlesgevers
• Rijbegeleiders en leerling-bestuurders

• Omschrijving van betrokken activiteiten:
• Theorie- en praktijkopleidingen
• Nascholingen code 95
• Terugkommomenten
• Theorie- en praktijkexamens
• Bijscholingen voor rijlesgevers
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Soort contacten binnen de sector

• Alle maatregelen zijn van toepassing op onderstaande contacten: 

• Contacten tussen medewerkers (intern en extern)

• Contacten tussen medewerkers en klanten

• Contacten tussen klanten
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Covid-coördinator aanduiden
• Wie?

• Preventie-adviseur binnen de organisatie
• Zaakvoerder, directeur of afgevaardigde 

• Taak
• Vertaalt de preventiemaatregelen naar de betrokkenen en implementeert de maatregelen
• Bewaakt en zorgt voor veilige en gezonde werkomgeving
• Zorgt voor opleiding van betrokkenen en verspreidt interne informatie bv. via online-tool, via online 

opleidingen, via externe opleiding, ..
• Zorgt voor een communicatieplan met instructies voor alle betrokken partijen
• Zorgt voor affiches met preventiemaatregelen voor medewerkers en klanten
• Volgt alle nieuwe wijzigingen nauwkeurig op, licht alle betrokkenen in
• Beïnvloedt gedrag van medewerkers en klanten
• Loopt met kritische blik door organisatie, doet aanpassingen waar nodig

• Bekendmaking
• Bekendmaking van coördinator intern per mail, affichering binnen de organisatie met vermelding van naam 

en contactgegevens en vermelding op de website
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Communicatie van de maatregelen binnen de 
organisatie
• Voor wie? 

• Voor alle medewerkers, zowel intern als extern bv lesgevers, examinatoren, tolk bij 
examinering, …

• Voor alle klanten bv kandidaat bestuurders, begeleiders van kandidaat bestuurders, 
tolken, …

• Hoe?
• Alle medewerkers en klanten worden op de hoogte gebracht door schriftelijke en 

mondeling communicatie, ze worden opgeleid door hun covid-coördinator of door 
specialist ter zake

• De schriftelijk communicatie gebeurt door middel van mails en affiches zowel intern 
als extern, preventiemaatregelen worden opgenomen op de websites van de 
organisaties alsook in mails naar medewerkers, zowel intern als extern en klanten 

• Opleiding en motivering om maatregelen te blijven toepassen gebeurt op 
regelmatige basis of na evaluatie door coördinator
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BASIS-maatregelen toe te passen door zowel 
medewerkers als klanten

Maximaal respecteren 
social distancing

Handhygiëne Verplicht dragen
chirurgisch

mondneusmasker
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Maatregelen te voorzien door de organisatie

Maximaal respecteren 
social distancing
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1. Voorzien van fysieke barrières zoals plexischermen in kantoren
2. Een circulatieplan wordt uitgewerkt indien 

mogelijk/noodzakelijk zodat klanten en medewerkers elkaar 
niet kruisen

3. Door middel van vloermarkeringen of linten wordt de afstand 
tot de te volgen richting aangegeven

4. Werkposten, kleedkamers, eetruimtes worden ingericht zodat 
de social distancing kan gerespecteerd worden, er wordt 
gewerkt met max toegelaten aantal personen en indien dit niet 
mogelijk is dient men deze lokalen buiten gebruik te stellen

5. Het max aantal personen wordt geafficheerd 
6. Het werk wordt georganiseerd in shifts
7. De pauzemomenten worden gespreid zodat er geen 

pauzemomenten samen vallen



Maatregelen te voorzien binnen de organisatie

Handhygiëne
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1. De nodige infrastructuur en noodzakelijk producten worden door de 
organisatie voorzien bv. vloeibare zeep, handgel, 
ontsmettingsproducten voor materialen en voertuigen, …

2. Elektrische handdrogers en handdoeken zijn niet meer toegelaten, er 
worden papieren wergwerphanddoekjes voorzien door de organisatie

3. Afsluitbare vuilbakken worden voorzien en op regelmatige basis 
geledigd



Maatregelen te voorzien door de organisatie

Verplicht dragen
chirurgisch

mondneusmasker
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Verplicht dragen van  chirurgisch 
mondneusmasker binnen de volledige organisatie 
zowel door de medewerkers als door de klanten

Wanneer
Te allen tijde, zodra de lokalen worden betreden, op de oefenterreinen en de 
examenterreinen, bij alle klassikale opleidingen en praktijklessen en -examen 

Communicatie 
De mondmaskerplicht wordt door de organisatie gecommuniceerd aan 
medewerkers, zowel intern als extern, op mondelinge manier en op schriftelijk 
wijze door mails, door affiches zowel intern als extern. 
Opleiding rond het correct dragen en verwijderen van mondmaskers is voorzien 
en wordt ter herhaling geafficheerd. 



Maatregelen te voorzien door de organisatie

Verplicht dragen
chirurgisch

mondneusmasker
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Verplicht dragen van chirurgisch 
mondneusmasker binnen de volledige organisatie 
zowel door de medewerkers als door de klanten

Het noodzakelijke materiaal, wegwerpmondneusmaskers worden voorzien 
door de organisatie voor hun medewerkers tenzij hier intern andere afspraken 
rond gemaakt zijn.

De covid-coördinator kijkt toe op het correct gebruik van de mondneusmasker, 
indien nodig organiseert deze een extra opleiding hierover.



Maatregelen te voorzien door de organisatie

Reiniging en 
ontsmetting van 

materialen
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Er is door de organisatie een schoonmaakplan opgemaakt, de noodzakelijk 
materialen hiervoor worden voorzien door de organisatie

Gebruik van materiaal beperken tot één persoon indien mogelijk 
bv. telefoontoestel, werkpost, voertuig,…

Extra aandacht voor oppervlakten, materialen, tafels, stoelen, klinken, 
knoppen, telefoons, printers, bancontact-terminal, walkie-talkies, 
promillebrillen, pedagogisch materiaal, ...
Logboek
Gebruikte materialen en oppervlaktes ontsmetten, telkens na gebruik.
Elke werknemer ontsmet zijn eigen materiaal

Instructies aan externe poetsfirma’s

De COVID-coördinator houdt toezicht op het naleven van alle hygiënische 
maatregelen



Maatregelen te volgen door medewerkers en 
klanten
▪ Draag van bij het betreden van de gebouwen en terreinen steeds een 

chirurgisch mondneusmasker (*) en draag het correct over neus en 
mond.

▪ Volg de richtlijnen bij het binnen- en buitengaan en houd u aan het 
circulatieplan.

▪ Bij weigering tot het naleven van deze instructies heeft de organisatie 
het recht om de les of examen af te breken zonder enige vorm van 
compensatie en zal de deelnemer gevraagd worden om de gebouwen 
of terreinen te verlaten.

(*) Een spatscherm (face shield) kan enkel ter aanvulling van een chirurgisch mondneusmasker.
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Handenhygiëne : maatregelen te volgen door 
medewerkers en klanten
• Kandidaten wassen verplicht voor en na 

elke activiteit hun handen.

• Handontsmettingsmiddel in elk voertuig, lokaal en terrein

• Admins wassen regelmatig hun handen
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Gebruik van materiaal : maatregelen te volgen 
door organisatie, medewerkers en klanten
• Tijdens de opleiding wordt GEEN gemeenschappelijk gebruik van 

materiaal toegestaan 

• De opleidingsverstrekker voorziet niet meer in materiaal ten behoeve 
van de deelnemer

• De kandidaat brengt zijn materiaal mee zoals:
• Balpen (ondertekening documenten) en notitiepapier

• Laptop / tablet (bv bij code 95 oefeningen met simulator)

• Werkhandschoenen bij opleidingen BE, CE, DE

• Beschermende kledij bij motoropleidingen…

• Syllabi digitaal doorsturen ipv hardcopy overhandigen
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Veilig op kantoor / onthaal : maatregelen te volgen 
door organisatie, medewerkers en klanten 
• Handontsmettingsproducten voorzien aan inkom

• Afficheren maximaal aantal personen, tijdsbeperking tot max. 30 min per klant

• Verplicht dragen van chirurgisch mondneusmasker door de bezoekers

• Verplicht dragen van chirurgisch mondneusmasker door de administratieve medewerker van 
zodra een bezoeker het kantoor betreedt, tenzij er een afscheiding is en beide personen achter de 
afscheiding blijven.

• Onthaal organiseren zodat social distancing maximaal kan gerespecteerd worden én plexi-scherm

• Werkposten zo inrichten dat social distancing kan gerespecteerd worden. 

• Geen cash betalingen, enkel bancontact (contactloos tot 50 €) of overschrijving

• Stimuleren van online inschrijvingen

• Op regelmatige wijze verluchten van lokalen en ontsmetten van 
burelen en apparaten. Aanbeveling plaatsen CO²-meter. Dit is een
handig hulpmiddel om de noodzaak tot verluchten te monitoren.

• Verplicht telewerk voor admins waar mogelijk

• Voor vergadering wordt beroep gedaan op digitale alternatieven 
Vb zoom, teams, …
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Klassikale opleidingen : maatregelen te volgen 
door organisatie, medewerkers en klanten 
Theorielessen, terugkommomenten , bijscholingen en nascholingen:
• Chirurgisch mondneusmasker verplicht dragen in het leslokaal, de 

gebouwen en terreinen
• Zitplaatsen zo organiseren zodat de social distancing kan gerespecteerd 

worden (zie afbeelding) of zorgen voor afscheiding tussen de verschillende 
kandidaten.

• Maximaal aantal kandidaten aanwezig wordt 
bepaald door de grootte van het leslokaal.

• Regelmatig reinigen en regelmatig verluchten 
van het lokaal zowel tijdens als na de les dmv
raam openzetten tijdens pauzes. 

• Aanbeveling gebruik maken van een CO²-meter die de noodzaak
tot ventileren van de lokalen kan monitoren. 
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Catering bij klassikale opleidingen : te volgen 
door organisatie, medewerkers en klanten
Het wordt ten stelligste aangeraden om iedereen zijn eigen lunch te laten meebrengen. 

Tijdens klassikale opleidingen is het enkel toegestaan om drank en voeding ter beschikking te stellen van de deelnemers 
indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

Opleidingen van maximum 4 uur/dag:
• Tijdens de pauze kunnen de deelnemers drank nuttigen individueel zittend aan hun eigen tafel (tafels zijn opgesteld 

volgens protocol met 1,5 m afstand)
• Koekjes, snoepjes, melk, suiker worden voorzien in individuele verpakking
• Drank wordt aangeboden in individuele verpakking of via een drankenautomaat of -dispenser
• Broodjeslunch of andere voedingswaren mogen niet voorzien worden

Opleidingen van minimum 6 uur/dag:
• Tijdens de pauze kunnen de deelnemers drank nuttigen individueel zittend aan hun eigen tafel (tafels zijn opgesteld 

volgens protocol met 1,5 m afstand)
• Koekjes, snoepjes, melk, suiker worden voorzien in individuele verpakking
• Drank wordt aangeboden in individuele verpakking of via een drankenautomaat of -dispenser
• De lunch moet beperkt worden tot een individueel verpakte broodjeslunch waar de naam van de deelnemer of de inhoud 

op vermeld staat
• De deelnemer nuttigt zijn/haar broodje:

• Individueel zittend aan zijn/haar tafel (tafels zijn opgesteld volgens protocol met 1,5 m afstand)
• In openlucht indien de omstandigheden het toelaten

Bij in-company opleidingen is de klant zelf verantwoordelijk voor de catering en verloopt het ter beschikking stellen en 
nuttigen van catering volgens de Corona-huisregels van het bedrijf.
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Maatregelen te volgen door organisatie, 
medewerker en klant gedurende opleidingen en 
examens cat. AM/A
• Toepassen van bovenstaande basis maatregels (social distancing, handhygiëne en 

verplicht dragen chirurgisch mondmasker waar van toepassing of mogelijk) 

• Geen gebruik van uitrusting van de rijschool (helm, handschoenen, …)

• Kandidaat gebruikt voor alles zijn/haar persoonlijke uitrusting. 

• Verplicht gebruik van chirurgisch mondneusmaskers (tenzij de helm gedragen wordt), zo 
niet gaat les of examen niet door

• Gebruik van walkietalkies voor communicatie (ontsmetten!)

• Eigen oortjes meebrengen of gratis nieuwe oortjes van de rijschool ter beschikking 
stellen

• De kandidaat bedient het voertuig uitsluitend met zijn/haar handschoenen, nooit met de 
blote handen.

• Voertuigen worden nadien volgens protocol gereinigd, dit bij elke wissel van kandidaat.

• Praktijkexamens AM / A: geen specifieke bijkomende bepalingen
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Maatregelen te volgen door organisatie, 
medewerker en klant gedurende opleidingen en 
examens cat. B (1/2)

• Strikt toepassen van hierboven beschreven basismaatregels (social distancing, handhygiëne en 
verplicht dragen chirurgisch mondmasker waar van toepassing of mogelijk)

• Zoveel mogelijk de afstand tussen kandidaat en lesgever proberen te bewaren

• Verplicht gebruik van chirurgisch mondneusmaskers, zo niet gaat les of examen niet door

• Bepaling van verplicht chirurgisch mondneusmasker opnemen in algemene lesvoorwaarden

• Bij elke wissel van kandidaat/lesgever voertuig reinigen en laten verluchten dmv ramen en deur 
open zetten

• Airco nooit instellen met interne circulatie (indien niet anders kan, continu buitenlucht instellen)

Bij voorkeur, indien mogelijk, rijden met ramen open zodat het voertuig continu verlucht wordt.

• Terugkommoment: maximum 1 deelnemer in het voertuig
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Maatregelen te volgen door organisatie, medewerker 
en klant gedurende opleidingen en examens cat. 
B (2/2)
• Tijdens de praktijklessen nemen standaard de deelnemer en de lesgever plaats in 

het voertuig. Daarnaast kan ook een stagiair-lesgever in het voertuig 
plaatsnemen.

• Tijdens het praktijkexamen nemen standaard de deelnemer, de examinator en de 
lesgever plaats in het voertuig. Daarnaast kan ook een stagiair-examinator of 
stagiair-lesgever of een tolk in het voertuig plaatsnemen.

• Andere personen dan hiervoor opgesomd, worden niet toegelaten in het voertuig 
tijdens de praktijklessen en praktijkexamens. 

• Aanbeveling om zo veel mogelijk dezelfde lesgever te betrekken in de opleiding 
van een rijschoolkandidaat. Bij het inplannen moet dit de standaard werkwijze 
zijn. Er wordt gerekend op de verantwoordelijkheidszin van elke rijschool om deze 
aanbeveling zo veel mogelijk na te leven.
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Maatregelen toe te passen door organisatie, 
medewerker en klanten : ontsmetten voertuig bij 
iedere wissel
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Maatregelen toe te passen door organisatie, 
medewerker en klanten : ontsmetten voertuig bij 
iedere wissel
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Maatregelen toe te passen door organisatie, 
medewerker en klanten : opleidingen en examens 
cat. BE – groep C & D & G
• Toepassen van de hierboven beschreven basismaatregelen (social distancing, 

handhygiëne en verplicht dragen chirurgisch mondmasker waar van toepassing of 
mogelijk)

• Manoeuvres: de lesgever neemt niet plaats in het voertuig en geeft de instructies 
via walkietalkie indien mogelijk. 
Lesgever is steeds in de buurt van het voertuig (> 1,5m)

• Openbare weg: zoveel mogelijk afstand tussen kandidaat en lesgever bewaren. 

• Verplicht gebruik van chirurgisch mondneusmaskers, zo niet gaat les of examen 
niet door

• Eventueel gebruik maken van handschoenen.

• Bij wissel van kandidaat/lesgever het voertuig reinigen en verluchten! 

• De kandidaat brengt zijn eigen werkhandschoenen mee voor de 
categorieën BE, C(E), D(E) en G.
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Ontsmettingsmateriaal te voorzien door 
organisatie

• Poets- en ontsmetting 70% alcohol voor schermen
• Ontsmetting voor handen - geparfumeerd
• Alcoholgel
• Isopropanol: 99.9% alcohol (enkel voor plexi)
• Wegwerp microvezeldoeken
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Persoonlijke beschermingsmiddelen te voorzien 
door de organisatie voor medewerkers

Handschoenen

Chirurgische mondneusmaskers 
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Hoe ga ik als werkgever om met werknemers 
die behoren tot een risicogroep? 
• Maatregelen te nemen als werkgever van medewerkers die behoren tot 

een risicogroep? 
• Risicogroep = 65-plussers, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, 

personen met verzwakt immuunsysteem
• Het opnemen van de taken binnen de organisatie wordt best bekeken samen met de 

behandelende specialist en/of huisarts. 
• Personen met ernstig risico (actieve oncologische behandelingen, ernstig orgaanlijden, …) 

dienen in de mate van het mogelijke van thuis uit te werken.
• Personen met een matig risico kunnen na overleg met de behandelende arts en 

arbeidsgeneesheer wel hun activiteiten opnemen mits strikte inachtname van de 
voorzorgsmaatregelen. Desgevallend kan aangepast werk worden voorzien. Indien geen 
aangepast werk kan worden aangeboden, kan tijdelijke werkstop nodig zijn. 

• Bij ontwikkelen van klachten 
• Advies geven om contact op te nemen met huisarts
• Aangepast werk waarbij social distancing wel kan gerespecteerd worden aanbieden
• Indien geen aangepast werk kan worden aangeboden, kan tijdelijke werkstop nodig zijn. 
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Hoe ga ik als werkgever om met werknemers 
die behoren tot een risicogroep? 
• Maatregelen te nemen als werkgever van medewerkers die behoren 

tot een risicogroep? 

• Zwanger? : momenteel zijn geen wetenschappelijke aanwijzingen dat 
zwangere vrouwen meer risico lopen om ziek te worden. 
• Medewerkers mogen blijven werken mits het toepassen van hierboven omschreven 

basismaatregelen zeer strikt toe te passen. 

• De gebruikelijke hand- en hoesthygiëne toepassen

• De normale procedure moederschapsbescherming blijft van kracht
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Hoe omgaan met zieke/mogelijk besmette 
medewerker?

1. Preventie : 

Medewerkers worden gesensibiliseerd bij vermoeden van ziekte of 
vertonen van symptomen om niet naar zijn werkomgeving te komen
en een huisarts te consulteren.

Er zijn affiches uitgehangen in de organisatie die sensibiliseren om bij 
ziekte of mogelijke ziekteverschijnselen thuis te blijven.
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Hoe omgaan met zieke/mogelijk besmette 
medewerker?

2. Indien een medewerker ziek wordt op het werk : 
• Isoleer de medewerker in een afzonderlijke ruimte waar hij niet meer in contact 

komt met medewerkers en/of klanten. 
• Isoleer de medewerker in afzonderlijk ruimte
• Als “hulpverlener” respecteer alle hygiënische maatregelen
• Zorg dat zowel zieke medewerker als “hulpverlener” een mondneusmasker dragen

• Hij is nog in staat om zelfstandig terug naar huis te keren
• Er wordt met aandrang gevraagd om naar huis te gaan en zo snel mogelijk de huisarts te 

consulteren. 
• De verplaatsing gebeurt best niet met het openbaar vervoer

• Hij heeft niet meer de kracht om zelf naar huis te gaan 
• Indien de werknemer ernstig ziek is en/of er sprake is van snelle achteruitgang van de 

gezondheidstoestand, dan dient men beroep te doen op de diensten voor dringende 
geneeskundige hulpverlening. Zij kunnen de zieke werknemer naar een ziekenhuis brengen. 

• Voor een minder ernstig zieke werknemer, die men toch niet alleen wil laten vertrekken 
neemt men best contact op met de familie en/of evt. huisarts. 
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Hoe omgaan met zieke/mogelijk besmette klant?

1. Preventie

Klanten worden gesensibiliseerd bij vermoeden van ziekte of vertonen 
van symptomen om niet naar zijn de organisatie te komen en hun 
huisarts te consulteren. 

Dit gebeurt door dit op te nemen in mails naar klanten en 
medewerkers, vermelding op de website en affichering binnen de 
organisatie. 
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Hoe omgaan met zieke/mogelijk besmette 
klant/kandidaat bestuurder?

• Indien een klant/kandidaat-bestuurder ziek wordt binnen de werkomgeving van uw 
organisatie : 
• Isoleer de klant in een afzonderlijke ruimte waar hij niet meer in contact komt met medewerkers 

en/of klanten. 
• Als “hulpverlener” respecteer alle hygiënische maatregelen
• Zorg dat zowel zieke klant als “hulpverlener” een mondneusmasker dragen

• Indien hij nog in staat is om zelfstandig naar huis terug te keren : 
• Er wordt met aandrang gevraagd om naar huis te gaan en zo snel mogelijk de huisarts te 

consulteren. 
• De verplaatsing gebeurt best niet met het openbaar vervoer

• Indien hij niet meer de kracht heeft om zelf naar huis te gaan 
• Indien de klant ernstig ziek is en/of er sprake is van snelle achteruitgang van de 

gezondheidstoestand, dan dient men beroep te doen op de diensten voor dringende 
geneeskundige hulpverlening. Zij kunnen de zieke klant naar een ziekenhuis brengen. 

• Voor een minder ernstig zieke klant, die men toch niet alleen wil laten vertrekken neemt 
men best contact op met de familie en/of evt. huisarts. 
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EHBO tijdens corona

• Wanneer je EHBO verleent, doe dit op een manier die voor jezelf als 
voor het slachtoffer veilig is! 

• EHBO op een afstand van 1,5m afstand : 
• Je kan verbandmiddelen aanreiken en uitleggen hoe het slachtoffer deze moet 

gebruiken. 

• Zorg voor goede hygiënische maatregelen, zeker wanneer het noodzakelijk is om EHBO 
te verlenen op minder dan 1,5m. Draag handschoenen en een mondneusmasker. Was je 
handen grondig voor en na het verlenen van de nodige zorgen

• Bij twijfel over wat je moet doen bel 112
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EHBO tijdens corona

• Covid-19 en reanimatie
• Bel 112

• Veiligheid voor jezelf en slachtoffer! Draag zeker een mondneusmasker! 

• Vaststellen van normale ademhaling – ALLEEN KIJKEN

• GEEN mond-op mondbeademing!

• Geef ononderbroken borstcompressies

• Gebruik AED indien aanwezig

• Desinfecteer uw handen en polsen nadat reanimatie is overgenomen! 
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4. Hoe omgaan met een hoog (nauw) risico 
contact? 

Check via deze link wat de laatste regelgeving is hieromtrent. 
(sciensano/covid-19 procedure omgaan met nauwe contacten) 

➢Je bent symptoomvrij (kijk via bovenstaande link steeds laatste regelgeving na, de kan wijzigen!)

• Vanaf 23 november 2020 zullen alle hoog-risico contacten opnieuw getest worden 
(zie verder) 

• Ga 10 dagen in quarantaine
• Indien een test, die ten vroegste op dag 7 uitgevoerd wordt, negatief is, kan de 

quarantaine onmiddellijk beëindigd worden. 
• Tijdens de periode van 14 dagen na het laatste hoog-risico contact (ook al is de 

quarantaine inmiddels afgelopen) moeten een aantal algemene maatregelen gevolgd 
worden.  
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Check via deze link wat de laatste regelgeving is hieromtrent. (sciensano/covid-19 procedure omgaan met 
nauwe contacten) 

➢ Je bent symptoomvrij (kijk via bovenstaande link steeds laatste regelgeving na, de kan wijzigen!)

Tijdens de periode van 14 dagen na het laatste hoog-risico contact (ook al is de 
quarantaine inmiddels afgelopen) moeten een aantal algemene maatregelen in 
acht worden genomen. 

• Bijzondere aandacht aan basis hygiënische maatregelen
• Voor alle verplaatsingen buitenshuis moet een chirurgisch mondmasker gedragen worden
• Bij het optreden van symptomen, moet de huisarts gecontacteerd worden
• Sociale contacten moeten tijdens de quarantaineperiode volledig worden gemeden en na afloop van de 

quarantaineperiode zoveel mogelijk beperkt worden. Er moet steeds een afstand van 1,5m worden 
aangehouden. 
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4. Hoe omgaan met een hoog (nauw) risico 
contact? 

Check via deze link wat de laatste regelgeving is hieromtrent. (sciensano/covid-19 
procedure omgaan met nauwe contacten) 

➢Je bent symptoomvrij (kijk via bovenstaande link steeds laatste regelgeving na, de kan wijzigen!)

Testen
• Alle nauwe contacten (behalve kinderen jonger dan 6 jaar) dienen getest te worden 

op ten vroegste dag 7 na het laatste hoog-risico contact.

• Is het resultaat positief, wordt de quarantaine verlengd tot 7 dagen na afname van de test
• Is het resultaat negatief, kan de quarantaine worden opgeheven. De algemene maatregelen 

zoals hierboven omschreven dienen nog 7 dagen verder worden gevolgd.  
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4. Hoe omgaan met een hoog (nauw) risico 
contact? 

Check via deze link wat de laatste regelgeving is hieromtrent. (sciensano/covid-19 
procedure omgaan met nauwe contacten) 

➢Je bent symptoomvrij (kijk via bovenstaande link steeds laatste regelgeving na, de kan wijzigen!)

Administratieve verplichtingen
• Hoog-risico contacten zullen via het contact tracing call center een sms krijgen met 

een “corona test prescription code”. Met deze code kan men een afspraak maken in 
een test/triagecentrum, ten vroegste op dag 7 na laatste hoog-risico contact. 

• Voor de nauwe contacten die in quarantaine moeten blijven zal een “getuigschrift 
van quarantaine” worden afgeleverd door een arts of door het call center. 

• Indien de persoon kan telewerken tijdens de quarantaineperiode is dit toegestaan, 
maar hij/zij mag zich NIET naar zijn werkplek begeven.
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4. Hoe omgaan met een hoog (nauw) risico 
contact? 

➢Je ontwikkelt symptomen.

• Ga in isolatie en neem contact op met uw huisarts. 

• Indien de test positief is, gaat men in isolatie en volg stipt de aanbevelingen van uw arts 
op. 

• Indien de test negatief is, blijft de quarantaine verder lopen en kan er alsnog op dag 7 na 
het laatste risico contact getest worden. 
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4. Hoe omgaan met een hoog (nauw) risico 
contact? 

Check via https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/ wat de laatste regelgeving is hieromtrent. 

Wat is een hoog contact of nauw contact?

• Een persoon met een cumulatief contact van minstens 15 minuten binnen een afstand van <1,5 m (“face 
to face”), bijvoorbeeld in een gesprek, zonder correct gebruik van een chirurgisch mondmasker (neus en 
mond volledig bedekkend) door één van beide personen. Indien er een volledige scheiding was door een 
wand uit plexiglas valt dit niet onder een face to face contact. 

• Een persoon die direct fysiek contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt. 

• Een persoon die door de "Coronalert" applicatie werd geïdentificeerd als een nauw contact. 

• Een persoon die meer dan 15 minuten samen met een COVID-19 patiënt heeft gereisd, in eender welk 
transportmiddel, zittend binnen twee zitplaatsen (in eender welke richting) van de patiënt, tenzij alle 
betrokkenen correct een chirurgisch mondmasker droegen 

(op basis van advies dd. 22/12/2020)
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Hoe omgaan met een laag risico contact?

• Wat is een laag risico contact? 
• Een persoon die meer dan 15 minuten contact heeft gehad met een COVID-19 

patiënt op een afstand van <1,5 m (“face to face”), maar waarbij beiden 
adequaat een mondmasker hebben gebruikt (neus en mond bedekt).

• Een persoon die minder dan 15 minuten contact heeft gehad met een COVID-
19 patiënt op een afstand van <1,5 m (“face to face”).

• Een persoon die zich meer dan 15 minuten in dezelfde kamer/gesloten 
omgeving bevond met een COVID-19 patiënt, maar waarbij een afstand van 
>1,5 m gerespecteerd werd. Dit omvat, onder andere, mensen die in dezelfde 
ruimte werken (behalve de naaste medewerkers, indien geen afstand van 
1,5m werd gerespecteerd), of samen zaten in een wachtkamer
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Hoe omgaan met een laag risico contact?

• Quarantaine is niet nodig voor asymptomatische laag risico 
contacten.

• Wel gedurende 14 dagen na het risico contact:
• Sociale contacten tot een minimum te beperken, met respect van een 

afstand van 1,5m.
• Extra aandacht besteden aan de basis hygiënemaatregelen.
• Voor alle verplaatsingen buitenshuis moet een mondneusmasker gedragen 

worden.
• Afname van een test om een infectie uit te sluiten bij 

asymptomatische personen is niet nodig. Bij ontwikkelen van 
symptomen wordt de persoon een mogelijk geval en moet er 
telefonisch contact genomen worden met de huisarts.
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Hoe omgaan met “corona alert app”?

Voor medewerkers : 

Stel dat de app een waarschuwing stuurt naar één van jouw 
medewerkers dat hij/zij in nauw contact is geweest met iemand die 
positief testte op corona? 

Men ziet de alarmmelding als men de coronalert-app opent. De 
waarschuwing staat in rood kader en zegt “verhoogd risico”

Men kan doorklikken voor meer informatie en instructies. 

Aanbeveling tot installeren App
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Hoe omgaan met “corona alert app”?

Voor medewerkers : 

Men voelt zich ziek of kreeg het advies om zich te laten testen! 

Advies : ga in quarantaine en laat je testen

Men heeft geen symptomen? 

Advies : bel contactcenter voor verder contactopvolging
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Hoe omgaan met “corona alert app”?

Voor klanten : 

Stel dat de app een waarschuwing stuurt naar één van jouw klanten dat 
hij/zij in nauw contact is geweest met iemand die positief testte op 
corona? 

Men ziet de alarmmelding als men de coronalert-app opent. De 
waarschuwing staat in rood kader en zegt “verhoogd risico”

Men kan doorklikken voor meer informatie en instructies. 

Aanbeveling tot installeren App
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Hoe omgaan met “corona alert app”?

Voor klanten : 

Men voelt zich ziek of kreeg het advies om zich te laten testen! 

Advies : klant gaat in quarantaine en laat zich testen

Men heeft geen symptomen? 

Advies : bel contactcenter voor verder contactopvolging

Klant komt terug op voorwaarde negatief te zijn

Aanbeveling tot installeren App

47



Hoe omgaan met melding van contacttracing? 

• Wat? 

• Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, startte de overheid 
met contactonderzoek. Indien men positief test op het virus, kan men 
opgebeld worden door een contact-tracer die vragen zal stellen met 
betrekking tot de personen met wie men contact heeft gehad.

• De vragen hebben meer bepaald betrekking op de personen met wie men 
nauw contact heeft gehad gedurende de periode die teruggaat tot minimaal 
48 uur voor de start van de symptomen of afname van een test. 
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Hoe omgaan met melding van contacttracing? 

• Wat als een medewerker de melding krijgt van hoog risico contact via 
contacttracing? 
• De medewerker volgt het advies van contacttracing op en gaat in quarantaine.

• De werkgever verleent zijn medewerking om een oplijsting te maken van de 
risicocontacten op het werk, dit kan door oplijsten van klanten/collega’s waarmee de 
mogelijk/besmette medewerker in contact is geweest. Hij bezorgt deze gegevens aan 
de medewerker zodat deze het contacttracingcenter voldoende kan inlichten. 

• Mits het respecteren van de privacy van betrokken medewerker licht de organisatie 
de klanten/collega’s en anderen in over de mogelijkheid van hoog risico binnen de 
organisatie. Men geeft mee dat men mogelijk zal gecontacteerd worden door het 
contacttracing center en geeft het advies om waakzaam te zijn en in geval van ziekte 
de huisarts onmiddellijk te contacteren. 
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Hoe omgaan met vaccinatiebeleid? 

• Het is mede de taak van de COVID-coördinator om correcte 
informatie te geven mbt vaccinaties. 

• De informatiecampagne van de overheid voor de burgers zal ook 
verspreid worden binnen de organisatie.

• Bij vragen die niet kunnen beantwoord worden door de COVID-
coördinator zullen zowel medewerkers als klanten verwezen worden 
naar de huisarts.

• Vaccinatie zal sterk aanbevolen worden bij onze medewerkers.
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Nakomen van regelgeving en handhaving

• Eerstelijnstoezicht : 
= directe relatie tussen toezichthouders zijn de de medewerkers van de organisatie en 
de COVID-coördinator en de medewerker/collega of klant
• Bij inbreuk of niet naleving van medewerker : 

Zowel de medewerker, lesgever, administratief bediende, examinator, als de 
COVID-coördinator kunnen de collega aanspreken op het niet respecteren van de 
afgesproken en toe te passen maatregelen. Dit gebeurt eerst mondeling en 
nadien ook door middel van een schriftelijke waarschuwing. 

• Bij inbreuk of niet naleving van de klant : 
Zowel de medewerker, zijnde lesgever, administratief bediende, examinator 
als de COVID-coördinator zullen de klant aanspreken op het niet respecteren van 
de afgesproken maatregelen. Bij niet respecteren van die maatregelen zullen de 
gemaakte afspraken worden geannuleerd en de toegang tot de organisatie worden 
ontzegd. 
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Nakomen van regelgeving en handhaving

• Tweede lijnstoezicht : 

= de inspectie door de bevoegde overheid oefent het tweede 

lijnstoezicht uit. 

Bij herhaalde grove inbreuken op de regelgeving kan onze bevoegde overheid 
maatregelen of schorsingen uitspreken tov diegene die de grove inbreuken 
pleegt. 
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