Mededeling voor alle reizigers naar België vanuit de rode zones van de EU
VOOR u vertrekt - vul de verklaring op erewoord EN het PLF-formulier

Vul het Passenger
Location Form
(Locatieformulier voor
passagiers) vanaf 48 uur
voor de reis
Exception pour le PLF : Vous
avez voyagé en train, en bus, en
voiture ET
- avoir été à l'étranger pendant
moins de 48 heures
OU
- prévu de rester moins de 48
heures en Belgique

U woont in België
en bent 48 uur (of
langer) in het
buitenland geweest

Als u een sms of telefoontje
ontvangt waarin wordt bevestigd dat
u een hoog-risico contact bent:
*U moet een PCR test doen op dag
1 en 7.
*U moet een quarantaine periode
van 10 dagen in acht nemen**

U bent geen
inwoner van België
en u bent 48 uur (of
meer) in het
buitenland geweest

*U moet een voorafgaande test doen (vanaf 6
jaar) die minder dan 72 uur voor vertrek
naar België wordt gedaan + u moet op de 7e
dag van de terugreis worden getest
*U moet een quarantaine periode van 10
dagen in acht nemen**

N.B. : ** De quarantaine kan tijdelijk worden opgeheven om een essentiële functie te vervullen of om in de essentiële behoefte van de reis te
voorzien, als deze activiteit niet kan worden uitgesteld / Als uw PCR-test op de zevende dag negatief is, kan de quarantaine tot minimaal zeven
dagen worden teruggebracht.

Wij zetten opnieuw een aantal dingen op een rijtje :
 Alle maatregelen die door de Belgische Regering zijn genomen in verband met het coronavirus staan op de website
van het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) . Dit is zeven dagen op zeven de klok rond beschikbaar om alle mogelijke
dringende informatie te verzamelen, te onderzoeken en door te spelen naar de bevoegde instanties ;
 U kunt ook terecht op de algemene website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid over het coronavirus die
op zijn beurt ook instaat voor het samenbrengen van alle nuttige informatie over de geldende maatregelen tegen het
virus ;


RE-open EU, dat door de Europese Unie is opgezet, is een instrument dat een overzicht geeft van de
gezondheidssituatie in de Europese landen. De informatie wordt regelmatig bijgewerkt en is beschikbaar in 24 talen.
U kunt de evolutie van de situatie met betrekking tot het coronavirus in uw land en in het buitenland volgen.;



Er bestaat ook een groen nummer waarop u op werkdagen van 9u tot 17u met al uw vragen terechtkunt: 0800 14 689;



https://coronavirus.brussels : voor alle informatie over de maatregelen van de Brusselse overheid ;



Als u op zoek bent naar een screeningscentrum, klik dan hier ;



Woont u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hebt u geen huisarts, contacteer dan het nummer 1710. Dit
telefoonnummer is er enkel voor de Brusselaars en biedt toegang tot dispatching van huisartsen die advies kunnen geven
bij uw gezondheidstoestand en u naar de juiste diensten doorverwijzen. Het nummer is in de eerste plaats in het leven
geroepen voor mensen met symptomen als hoesten, verkoudheid en koorts die vermoeden dat ze besmet zijn met het
coronavirus. Het nummer is doorlopend bereikbaar (24u op 24, 7 dagen op 7).

