
 

 

 

 

 

Nauw contact 
 

    
 

     

Ben je cliënt en nauw contact gehad (langer dan 15 minuten contact binnen 

anderhalve meter) met iemand die positief is getest op corona?  
• Ben je cliënt, heb je een boosterprik van minimaal een week oud of heb je 

korter dan 8 weken geleden corona gehad? Je laat je testen (PCR test op dag 0 
en 5) en mag je vrij bewegen. 

• Ben je cliënt, heb je geen boosterprik? En geen coronainfectie korter dan 8 

weken geleden? Je laat je testen (PCR test op dag 0 en 5) en gaat in 
quarantaine volgens de regels van het RIVM. 

 

Je woont niet op een woongroep 

     

Ben je cliënt en woon je op jezelf (bijvoorbeeld in een appartement) en is er weinig 

tot geen contact met andere cliënten? Je wordt getest (PCR test op dag 0 en 5). En 

volgt de landelijke regels van het RIVM.  

  

Een coronabesmetting op de locatie. 

Wat doe je als CLIËNT (wonend bij Siza)? 

 

 

 

 



Je woont op een woongroep 

  

a. Heeft 1 iemand op jouw locatie corona? 
• De besmette persoon gaat -als dat kan- in quarantaine. Daarover is overleg in 

de regiedriehoek.  
• Heb je langer dan 15 minuten nauw contact gehad? Zie nauw contact (boven). 

• Heb je korter dan 15 minuten nauw contact gehad? Dan zijn er geen 
maatregelen. 

 

  
 

    
 

     

b. Hebben 2 of meer mensen op jouw locatie corona? 
• De besmette personen gaan -als dat kan- in quarantaine. Daarover is overleg in 

de regiedriehoek.  
• Heb je een boosterprik van minimaal een week oud of heb je korter dan 8 

weken geleden corona gehad? Dan mag je je vrij bewegen in de woning. Je 
mag niet samenkomen met mensen van andere locaties (dus geen externe 

dagbesteding of gezamenlijke activiteiten buiten de groep).  
• Heb je geen boosterprik? En geen coronainfectie korter dan 8 weken geleden? 

Je wordt getest (PCR test op dag 0 en 5). En gaat in quarantaine. Kun je niet in 
quarantaine, dan is bewegingsvrijheid binnen de groep mogelijk.  

 

 


