Wanneer moet je wel of niet in thuisquarantaine? – 21 augustus 2020

Moet iedereen altijd in thuisquarantaine na een verblijf in een gebied waarvoor code oranje of rood
geldt vanwege corona. Hierbij de belangrijkste punten op een rijtje:
1. Een belangrijke bevinding is dat je niet altijd in thuisquarantaine hoeft als je op vakantie bent
geweest naar een gebied waarvoor code oranje geldt. Gebieden kunnen om twee redenen code
oranje krijgen:
a. Vanwege de gezondheidssituatie in dat gebied. In dit geval moet je bij terugkomst in
Nederland in quarantaine, omdat je in dat gebied een verhoogd risico hebt gelopen om
besmet te raken met het coronavirus.
b. In sommige landen gelden er beperkende maatregelen voor Nederlanders, omdat het
aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland is gestegen. Als je naar dat land
afreist, moet je bijvoorbeeld bij aankomst in dat land in quarantaine. Om die reden heeft
het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor die landen op oranje gezet. Het
is onhandig om naar die landen af te reizen, maar je loopt geen verhoogd risico om daar
besmet te raken met het coronavirus. Daarom hoef je bij terugkomst in Nederland niet in
quarantaine. Op dit moment geldt dit voor de volgende landen: Estland, Finland, IJsland,
Letland, Litouwen, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk.
Op https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavirusveelgestelde-vragen-reizen-naar-het-buitenland kun je meer informatie vinden.
Op https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen kun je een land intypen en kun je zien
of iemand wel/niet in thuisquarantaine moet na verblijf in dat land.
2. Als iemand op vakantie is geweest in een gebied met code oranje vanwege de
gezondheidssituatie in dat gebied, moet hij/zij altijd 10 dagen in quarantaine. Ook als uit een test
blijkt dat iemand geen corona heeft. Dit heeft te maken met de incubatietijd van het coronavirus.
Op de website van de Rijksoverheid staat hierover het volgende:
U gaat ook 10 dagen in quarantaine als u zich op uw reisbestemming heeft laten testen en als uit
de test blijkt dat u geen corona heeft. Of als u zich direct in Nederland laat testen, bijvoorbeeld op
Schiphol, en u blijkt geen corona te hebben.
Als u besmet raakt met het coronavirus duurt het tussen de 2 en 14 dagen voordat u klachten
krijgt. De meeste mensen krijgen binnen 10 dagen klachten. Een test is altijd een
momentopname. De test laat niet zien of u de ziekte nog gaat ontwikkelen. Het is belangrijk dat u
tot die tijd thuisblijft. En dat u zich bij (milde) klachten opnieuw laat testen.
3. De regels voor thuisquarantaine gelden voor iedereen: dus zowel voor leerlingen als
medewerkers.
4. Meer informatie over thuisquarantaine is te vinden op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/inthuisquarantaine-bij-terugkomst-uit-land-met-oranje-of-rood-reisadvies.

