
Noodprocedure
Wat te doen bij het vermoeden van een coVId-19 besmetting?

JouW KINd WORDT ZIEK TIJdeNS EEN ACTIVITEIT?

eeN ANder KINd WORDT ZIEK TIJdeNS EEN ACTIVITEIT?

•	We plaatsen jouw kind onmiddellijk in quarantaine
•	We verwittigen je om je kind te komen ophalen
•	Laat je kind binnen 24u testen op COVID-19
•	Bezorg ons het resultaat van de test telefonisch op 0475 27 54 86

•	Het zieke kind gaat in quarantaine. De andere deelnemers doen verder met de 
activiteit, maar hebben geen contact met externen en gaan niet op locatie

•	Het zieke kind laat een COVID-19 test afnemen

de TeST IS poSITIeF?

•	De activiteit stopt voor 14 dagen
•	Uw kind moet in quarantaine
•	Uw kind mag min. 7 dagen 

nergens aan deelnemen
•	Uw kind mag opnieuw 

deelnemen na min. 3 dagen 
symptomenvrij te zijn

de TeST IS poSITIeF?

•	De activiteit stopt voor 14 dagen
•	 Laat je kind binnen 24u testen op 

COVID-19
•	Afhankelijk van het resultaat van 

de test, moet uw kind voor de 
vastgelegde termijn in quarantaine

de TeST IS NeGATIeF?

•	De activiteit gaan verder voor de 
niet-zieke deelnemers

•	Uw kind kan terug deelnemen 
nadat het symtomenvrij is

de TeST IS NeGATIeF?

•	De activiteit gaat verder voor de 
niet-zieke deelnemers

•	Het kind kan terug deelnemen 
nadat het symtomenvrij is



Wat te doen bij het vermoeden van een coVId-19 besmetting?

Welke symptomen wijzen op coVId-19?

Nog vragen of problemen? 0475 27 54 86

JouW KINd WORDT ZIEK NA EEN ACTIVITEIT?

eeN ANder KINd WORDT ZIEK NA EEN ACTIVITEIT?

•	Laat je kind binnen 24u testen op COVID-19
•	Bezorg ons het resultaat van de test telefonisch op 0475 27 54 86

•	We bezorgen jouw gegevens aan contacttracers.
•	Zij zullen met jou contact opnemen.

Deze lijst met symptomen kunnen je op weg helpen. Het is geen optelsom.
1 hoofdsymptoom of 2 andere symptomen zonder verklaring = naar huis.

•	Ten minste één van de volgende hoofdsymptomen met een acuut begin, zonder 
duidelijk oorzaak: ernstige hoest; kortademigheid; pijn in de borst; reukverlies; 
smaakverlies; koorts.

•	Twee of meer van volgende sympetomen, zonder duidelijk oorzaak: keelpijn; spierpijn; 
oververmoeidheid; niezen (geen allergie); waterige diarree; hoofdpijn; lopende en/of 
verstopte neus.

•	www.info-coronavirus.be/nl
•	www.jeugdenmuziekbrussel.be/klankkleuren
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