
RICHTLIJNEN RISICOCONTACTEN

Definitie van de overheid over laag en hoog en geen 
risicocontact ikv COVID-19

WANNEER JE

Wegwerphandschoenen draagt 
wanneer je in contact komt met 
lichaamsvocht

Meer dan 15 minuten 
Op meer dan 1,5 m afstand 
in dezelfde kamer/gesloten 
omgeving

Langer dan 15 minuten in 
hetzelfde transportmiddel 
(vb auto), zelfs als je beiden 
een mondmasker draagt.

Ik ben als ZORGVERLENER aan het 
werk bij klanten thuis

1,5 m afstand houdt

Handhygiëne correct toepast

Alle andere medewerkers van Familiehulp 
BEVOLKING in het algemeen

Alle andere medewerkers van Familiehulp 
BEVOLKING in het algemeen

Het correcte mondmasker 
draagt (chirurgisch als je taken 
uitvoert op minder dan 1,5 m 
afstand)

Erop toeziet dat de klant een 
mondmasker draagt bij taken 
met nauw contact

Ben je veilig voor jezelf en je omgeving.  
Proficiat! (=LAAG risciocontact ikv COVID)

WANNEER JE CONTACT HEBT MET EEN 
COVID-19 KLANT

Meer dan 15 minuten.
Op minder dan 1,5 m afstand
Beiden personen gebruiken 
een mondmasker

Minder dan 15 minuten
Op minder dan 1,5 m afstand 
zonder correct gebruik van 
een mondmasker door min-
stens één van beide personen
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Ben je een HOOG risicocontact

ikv COVID-19

WANNEER JE CONTACT HEBT

Meer dan 15 minuten
Op minder dan 1, 5m afstand
Één of geen van beide 
draagt een mondmasker

Direct fysiek contact met
Een besmet persoon

Direct fysiek contact met 
lichaamsvocht zonder 
wegwerphandschoen
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Ben je veilig voor jezelf en je omgeving.  
Proficiat! (=LAAG risciocontact ikv COVID)

‘Face to face’ tussen: 
<1,5 m afstand (‘face 
to face’)

‘Face to face’ tussen: 
<1,5 m afstand (‘face 
to face’)

‘Face to face’ tussen: 
<1,5 m afstand (‘face 
to face’)

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