TEST- EN QUARANTAINEBELEID CLIËNTEN
1.

Cliënt heeft coronagerelateerde klachten:

• Cliënt blijft thuis in quarantaine en wordt zo snel mogelijk getest (PCR-test)
• Uitslag is negatief: quarantaine vervalt, cliënt kan naar dagbesteding, logeerhuis, etc.
• Uitslag is positief: cliënt blijft thuis in isolatie tot
• 5 dagen na het begin van de klachten;
• hij of zij 48 uur koortsvrij is;
• en 24 uur klachtenvrij.
• Na beëindigen isolatie draagt cliënt nog 5 dagen een mondneusmasker in publieke binnenruimtes en op drukke plaatsen
buiten waar het niet mogelijk is 1,5 meter afstand te houden.
• Instructies Positieve coronatest wonen
• Instructies Positieve coronatest andere vormen van ondersteuning
2.

Cliënt heeft GEEN klachten en is huisgenoot of nauw contact van iemand met corona
Client is tussen 0 en 17 jaar
Cliënt hoeft niet in quarantaine, mag bijvoorbeeld naar kinderdagcentrum of logeerhuis.
Cliënt is 18 jaar of ouder

Cliënt heeft meer dan 7 dagen
geleden boostervaccinatie gehad
of had na 1 januari 2022 corona

Cliënt is niet volledig gevaccineerd en
heeft ook niet onlangs corona gehad
(na 1 januari 2022)

Cliënt hoeft niet in quarantaine, maar in
de eerste 10 dagen na het contact met de
positief geteste persoon moet hij of zij:
• 1,5 meter afstand van anderen houden;
• contact met kwetsbare personen
vermijden;
• drukte vermijden;
• testen als hij of zij klachten krijgt.

Cliënt gaat in quarantaine en houdt tot dag
10 na het laatste contact zo veel
mogelijk 1,5 meter afstand, vermijdt drukte
en contact met kwetsbare personen.
Quarantaine mag worden beëindigd als
PCR-test op dag 5 negatief is.

Wonen
* Bij meerdere besmettingen in een locatie
voor groepswonen kan het nodig zijn dat
medebewoners in deze periode niet naar
dagbesteding gaan of gezamenlijke
activiteiten buiten de locatie. Volg hiervoor
de adviezen van arts of GGD op.
* Bewoners die buiten de deur nauw
contact hadden met een positief geteste
persoon - na bijvoorbeeld dagbesteding,
bezoek of een uitstapje – worden getest op
dag 0 en 5 (PCR-test)
Dagbesteding en logeren
Als de cliënt 1,5 meter afstand kan houden
tot medewerkers en cliënten, kan hij of zij
naar de dagbesteding of het logeerhuis
komen. Bij zorg binnen de 1,5 meter dragen
medewerkers persoonlijke beschermingsmiddelen.
Kan een cliënt geen 1,5 meter afstand tot
anderen houden, dan kan hij of zij niet naar
dagbesteding of logeerhuis komen.
Ambulante dienst
De ambulant begeleider komt niet thuis als
de cliënt een positief geteste huisgenoot
heeft.
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Zie blok hiernaast wat dit betekent voor het
gebruik maken van dagbesteding en
logeren.
Als de cliënt klachten krijgt, dan wordt hij of
zij getest op corona.
In uitzonderingsgevallen wordt een cliënt
zonder klachten op dag 0 en 5 getest. Dit
doen we als de arts het proportioneel acht.
Als de uitslag van de PCR/test positief is,
blijft de cliënt thuis in isolatie tot en met de
5e dag na de testafname en tot hij of zij 24
uur klachtenvrij en 48 uur koortsvrij is. Na
beëindigen isolatie vanaf dag 6 draagt cliënt
nog 5 dagen een mondneusmasker in
publieke binnenruimtes en op drukke
plaatsen buiten waar het niet mogelijk is
1,5 meter afstand te houden.

