
 

 

 

 

Wanneer in quarantaine?
U gaat in quarantaine als:
• U nauw contact heeft gehad met iemand die 

COVID-19 heeft.
• U een melding heeft gekregen via de Corona-

Melder of via de GGD.
• Als iemand in uw huishouden positief getest is.

Voor de gemeente Zwartewaterland geldt ook 
een quarantaine advies voor de huisgenoten van 
nauwe contacten. Dus wanneer iemand door de 
GGD als een nauw contact wordt benoemd, gaan 
ook de huisgenoten van dit nauwe contact in 
quarantaine totdat de testuitslag van het nauwe 
contact bekend is.
• Bij een negatieve uitslag van het nauwe con-

tact kan iedereen weer uit quarantaine.
• Bij een positieve uitslag van het nauwe contact 

blijven de huisgenoten in quarantaine. U krijgt 
dan een advies van de GGD.

Er is echter een uitzondering op dit quarantai-
ne-advies voor de huisgenoten van nauwe con-
tacten als het gaat om contacten in de kinderop-
vang en/of op een school:
• Is een leerling een nauw contact van een leer-

kracht of klasgenoot, dan geldt het quarantai-
ne-advies alleen voor de leerling zelf.

• Dezelfde uitzondering geldt voor kinderen die 
een nauw contact zijn van een pedagogisch 
medewerker of groepsgenoot van een kinder-
dagverblijf.

In beide gevallen hoeven de huisgenoten van 
deze nauwe contacten niet in quarantaine.
 
Zijn leerkrachten of pedagogisch medewerkers 
nauwe contacten van elkaar, dan geldt deze uit-
zondering niet.

Laat u testen. ook bij Lichte kLachten!

Vermijd contact met kwetsbaren
Vermijd uit voorzorg contact met kwetsbare mensen 
tot en met dag tien na het laatste contact met een CO-
VID-19-patiënt. Overleg met uw werkgever als u in de 
zorg werkt en daar nodig bent. 

contact met GGd
De GGD in uw omgeving neemt contact met u op als u 
COVID-19 heeft. Zij beginnen dan met een bron- en con-
tactonderzoek en vertellen u wat u moet doen. Bel de 
GGD als u vragen heeft over uw persoonlijke situatie. 

testuitsLaG neGatief 
Uit quarantaine
Bent u op of na de vijf dagen getest en is de  
uitslag negatief? Dan mag u uit quarantaine. 
Als uw gezondheid verandert en u (opnieuw) 
klachten krijgt, laat u dan nog een keer testen. 
Blijf weer thuis tot de uitslag bekend is.

Positief Getest? Ga in isoLatie! 
Is de testuitslag positief? Dan heeft u COVID-19. 
U blijft dan thuis. Ook als u geen klachten heeft. 
Dit heet isolatie. Zodat u het virus niet verder 
verspreidt en anderen niet besmet.

Laat je testen, ook 
bij lichte klachten!

Situatie 
Genemuiden 
zeer ernstig  

Quarantaineregels 
Zwartewaterland

Quarantaine is heel 
belangrijk om de 
verspreiding van 
het coronavirus te 
voorkomen. 

Het betekent dat u 
thuis blijft, omdat 
u misschien besmet 
bent. Want ook als u 
geen klachten heeft, 
kunt u besmettelijk 
zijn en onbewust 
anderen besmetten.

Burgemeester Bilder: “De situatie in onze ge-
meente is echt zeer ernstig, vooral in Genemui-
den. Torenhoge besmettingen en het lijkt er 
niet op dat dit op korte termijn verandert. We 
moeten onze ouderen, mensen met een zwakke 
gezondheid en ook onze dierbaren beschermen 
door ons goed aan de maatregelen te houden. 
Ik vraag u om verantwoordelijkheid te nemen. 
Heeft u klachten: laat u testen! Bij lichte klach-
ten maar ook wanneer u in contact bent geweest 
met iemand met corona. 

Het doet me goed dat veel inwoners zich hebben 
laten testen. En dat aantal stijgt nog steeds. 
Door veel te testen kunnen we verspreiding van 
het virus tegengaan. En is de uitslag positief? 
Ga in isolatie en uw huisgenoten in quarantai-
ne! Dus niet nog even snel een boodschap doen 
of op bezoek bij familie of vrienden. Dit kan nu 
gewoonweg niet. Beperk de sociale contacten 
tot online contacten. Het is alle hens aan dek 
in Zwartewaterland en vooral in Genemuiden. 
Alleen samen krijgen we corona onder controle.” 

Pop-up testunit op 
Havenplein Genemuiden
Vanaf vrijdag 26 maart 2021 staat er de komende weken een pop-up testunit van de GGD 
IJsselland op het Havenplein te Genemuiden. De testunit is geopend van maandag tot en met 
zaterdag van 09.00 uur tot 16.00 uur. Vanaf donderdag 25 maart 2021 kunt u telefonisch een 
afspraak maken via 038 385 3020 (tussen 8.30 en 17.00 uur). Inwoners kunnen daarbij melden 
dat ze in Zwartewaterland wonen en graag in de tijdelijke testlocatie in Zwartewaterland getest 
willen worden. Uiteraard kan men zich ook nog altijd laten testen bij een van de andere locaties 
van de GGD. Een afspraak maken gaat dan via het landelijke nummer of via coronatest.nl

Genemuiden laat je testen!

Wanneer testen?
• Klachten: meteen. Als u klachten heeft, maak 

dan meteen een afspraak voor een test.
• Al bij niezen en hoesten geldt: Laat u testen!’ 
• Geen klachten: vanaf vijf dagen. Heeft u geen 

klachten? Dan kunt u een testafspraak maken 
voor een test op of na de vijfde dag, nadat u 
nauw contact had met iemand met COVID-19.


