Informatie voor reizigers

Informatie voor reizigers
Om de medische zorgen in onze praktijk optimaal te kunnen blijven
uitvoeren, vragen we aan de reizigers om hun testen/attesten/resultaten
zoveel mogelijk in eigen handen te nemen. Met de informatie hieronder moet
dit zeker lukken.
We wensen iedereen een prettige reis, geniet van de herwonnen vrijheid!

Voor je vertrek: informeer je over welke voorwaarden er gelden voor je
reisbestemming:
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadv
iezen
of
https://reopen.europa.eu/nl

Heb je nood aan een vaccinatiecertificaat? Dit kan je zelf terugvinden:
- Via de smartphone App ‘CovidSafeBE’. De CovidSafeBE-app is de
handigste manier om uw certificaat steeds bij de hand te hebben tijdens
uw reis.
- Via www.mijngezondheid.be
- Via www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-burgerprofiel
Meer info over het vaccinatiecertificaat, vind je hier:
https://www.vlaanderen.be/covid-certificaat/covid-certificaat-hetvaccinatiecertificaat

Heb je nood aan een Covid-test voor vertrek? Je moet hiervoor zelf een
afspraak maken in het afnamecentrum te Tienen (dit zijn de witte containers
voor de hoofdingang van het ziekenhuis). Meld u aan met uw identiteitskaart
aan de ingang van Campus Mariëndal (Kliniekstraat 45, 3300 Tienen).
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- Indien u niet beschikt over een CTP-code, kan u telefonisch een afspraak
maken op het nummer 016 80 94 58 (op weekdagen tussen 08.30 u. en
16.30 u.)
- Indien u beschikt over een CTP-code, kan u zelf een afspraak maken via
www.testcovid.doclr.be.
Vanaf 1 juli voorziet de overheid een terugbetaling van 2 PCR-testen voor
vertrekkende reizigers (vanaf de leeftijd van 6 jaar) die nog niet de kans
kregen om zich te laten vaccineren. Via www.mijngezondheid.be kan u
vanaf 1 juli zelf CTP-codes verkrijgen waarmee de test in dat geval vergoed
wordt door het RIZIV. De financiële tegemoetkoming kan maximaal 2 keer
gebruikt worden, tijdens de maanden juli, augustus en september.
Heeft u als vertrekkende reiziger nood aan een test vóór 1 juli of ná 30
september, wordt de test niet terugbetaald en zal u 50 euro aangerekend
worden via een factuur van het ziekenhuis. Mocht u om uitzonderlijke
redenen de test via uw huisarts plannen, is dit dezelfde prijs (aangerekend
via het labo).

Hoe krijgt u als vertrekkende reiziger een attest van het resultaat?
24 uur na de analyse van uw test is het resultaat beschikbaar.
- Download uw attest via de smartphone App ‘mynexuzhealth’ (in de app
onder ‘documenten’)
- Haal uw attest op bij het labo van het ziekenhuis (Kliniekstraat 45, 3300
Tienen, verdieping -1), dagelijks tussen 9 en 19 u.

Wat bij terugkomst naar België?
- Terugkeer uit groene of oranje zone: geen verplichting tot quarantaine of
test. Let wel: de status van een zone kan tijdens je verblijf steeds
wijzigen.
- Terugkeer uit rode zone:
o Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig
vaccinatie (+ 2 weken), recente negatieve PCR-test (< 72 uur) of
herstelcertificaat hoeft niet in quarantaine.
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o Wie zich bij aankomst onmiddellijk laat testen (dag 1 of dag 2),
hoeft niet in quarantaine. Voor personen vanaf 12 jaar wordt een
negatieve PCR-test gevraagd. Kinderen onder de 12 jaar zijn
vrijgesteld van testverplichting.
- Terugkeer uit zone met heel hoog risico (“variants of concern”):
Verplichte quarantaine van 10 dagen met PCR-test op dag 1 en dag 7.
Deze verplichting geldt ook voor personen die volledig gevaccineerd zijn
of in het land zelf al een negatieve test hebben afgelegd. Het gaat
immers om gevaarlijke virusvarianten die we buiten Europa willen
houden.
Bij terugkomst uit een rode zone of uit een zone met een heel hoog risico, kan
u ook uw test(en) zelf regelen. Vul hiervoor het Passagier Lokalisatie Formulier
(PLF in) binnen de 48 uur voor aankomst in België, via https://www.infocoronavirus.be/nl/plf/.
U zal een CTP code ontvangen, waarmee u zelf een afspraak kan maken in het
testcentrum via www.testcovid.doclr.be. Meer informatie hierover en over het
raadplegen van uw resultaten, vindt u hierboven.
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