
   ALGEMENE REGELS:
  Ik verwittig telefonisch mijn afwezigheid minstens 15 minuten vóór aanvang van mijn werk   
   of vanaf de opening van mijn kantoor.
  Ik laat weten of het COVID-19 betreft of quarantaine
  Voor elke afwezigheid heb ik een officieel doktersattest: een ziekte- of quarantaine-attest

 MIJN KLANT OF EEN GEZINSLID/
INWONENDE VAN MIJN KLANT 

KOMT TERUG UIT ORANJE OF RODE 
ZONE UIT HET BUITENLAND: 

RICHTLIJNEN VOOR DE THUISHULP BIJ AFWEZIGHEID WEGENS COVID-19 OF QUARANTAINE

MIJN KLANT OF EEN GEZINSLID/ 
INWONENDE VAN MIJN KLANT IS 

BESMET MET COVID-19 EN/OF 
MOET IN QUARANTAINE:

 EEN GEZINSLID/INWONENDE  
 IS BESMET MET COVID-19:

IK KOM ZELF TERUG 
UIT EEN ORANJE OF 
RODE ZONE UIT HET 

BUITENLAND:   

  ik heb een ziekte-
   attest
  ik mag het huis niet  
   verlaten voor de vol-
   ledige duur vermeld 
   op mijn ziekte-attest
  ik hebt recht op ge-
   waarborgd loon we-
   gens ziekte

  ik heb een quarantaine-
   attest 
  ik mag het huis niet verla-
   ten voor de volledige duur 
   vermeld op mijn attest
  ik hebt recht op tijdelijke 
   werkloosheid wegens 
   overmacht

 Nota: Indien ik gedurende  
 deze quarantaineperiode 
 tóch zelf ziek word:     
  verwittig ik onmiddelli jk  
    mijn mutualiteit 
  bezorg ik een ziekte-attest
   aan mijn mutualiteit 
  ontvang ik een ziekte-uit- 
   kering

  ik mag niet werken bij mijn klant 
   voor de volledige duur van de 
   besmetting/quarantaine
  tijdens deze periode:
   - krijg ik een vervanging
           of
   - volg ik een opleiding
           of 
   - neem ik vakantie
           of
   - neem ik onbetaalde vakan-
     tie of
  - heb ik recht op tijdelijke werk-
    loosheid wegens overmacht 
    indien vervanging of opleiding 
    niet mogelijk zijn

  ik contacteer 
   mijn huisarts en 
   deze neemt een 
   test af (of verwijst 
   mij door voor  
   een test)
  ik ga niet werken 
   tot ik de testresul-
   taten heb

 de huisarts beslist 
 dat ik alsnog in 
 quarantaine moet 

 TEST = NEGATIEF:

Ik ben ziek, 
maar geen 
COVID-19 

IK HEB SYMPTOMEN 
COVID-19

IK HEB GEEN 
SYMPTOMEN COVID-19

 ik mag gedurende
 1 week geen prestaties 

 leveren bij mijn klant

 TEST = POSITIEF:

  ik moet 10 dagen in  
  quarantaine

LET OP: men spreekt over groene, oranje en 
rode zones voor verplaatsingen binnen Europa.
ELKE ZONE BUITEN EUROPA WORDT BESCHOUWD 
ALS EEN RODE ZONE.

!!! LET OP: Als ik terugkeer uit een rode zone die bij mijn vertrek reeds 
rood was, kan en mag ik NOOIT beroep doen op tijdelijke werkloos-
heid wegens overmacht. De quarantaineperiode wordt dan vakan-
tie of onbetaalde vakantie. RVA controleert hier erg streng op.

- ik krijg een vervanging     
       of 
- ik volg een opleiding 
      of 
- ik neem vakantie/on-
  betaalde vakantie 
     of
- ik heb recht op tijde-
  lijke werkloosheid we-
  gens overmacht in-
  dien vervanging of 
  opleiding onmogelijk

IK HEB EEN RISICO-
CONTACT GEHAD 

 IK BEN ZELF BESMET 
 MET COVID-19:

IK HEB 
SYMPTOMEN

IK HEB GEEN 
SYMPTOMEN

 de huisarts be-  
 slist dat ik mag   
 werken 
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