
COVID-19 
Terug uit vakantie? Let op! 

Zelfevaluatie invullenPassagier Lokalisatie Formulier 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rode zone:  

LAGE SCORE: geen quarantaine / 

geen test 

HOGE SCORE: test en quarantaine 
 

Oranje zone:  

HOGE SCORE: beperk uw sociale 

contacten en draag een 

mondmasker 
 

https://www.info-coronavirus.be/nl/plf/


 

 

 

Wie?  

Medewerkers en leerlingen 

 
Beste collega’s, ouder, leerling 
 

BELANGRIJK: Alle reizen naar het buitenland zijn afgeraden. Alle informatie betreffende de quarantaine- en testregels die van toepassing zijn bij aankomst 

in België zijn te vinden op:  

https://www.info-coronavirus.be/nl/(externe link)   

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet 

gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten. 

 
De laatste adviezen vind je op:  
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen 
 
Alsje op (door)reis was en minder dan 48 uur in een rood of oranje gebied vertoefde, telt dit niet. 

  
Vertrek op reis en wat met terug naar school? 
 

U vindt op deze website een kaart en tabel, die hetzelfde weergeven, en gedetailleerde informatie over elk land. 

Groene zone:  

HOGE SCORE: beperk uw sociale 

contacten en draag een 

mondmasker 
 

https://www.info-coronavirus.be/nl/(externe%20link)
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen


Dit zijn de COVID-kleuren, gebaseerd op informatie van CELEVAL en de FOD Volksgezondheid: 

Of u in quarantaine moet na een verblijf in het buitenland, hangt af van de zelfevaluatie die je moet invullen in het Passagier Lokalisatie Formulier. Op basis 
van uw antwoorden wordt automatisch een score berekend die aangeeft in welke mate u een besmettingsrisico heeft opgelopen in het buitenland. 

 

·         Als je uit de GROENE zone komt, reizen is mogelijk. Hygiëne en afstandsregels zijn nog steeds van toepassing. Je kan naar school komen zoals altijd. 

·         Als je uit de RODE zone komt, en je behaalt eenLAGEscore: (u hebt geen risico genomen tijdens uw verblijf in het buitenland): u hoeft zich niet in 

quarantaine te plaatsen of te laten testen. Je kan naar school komen zoals altijd 

·         Als je uit de RODE zone komt, en je behaalt een HOGE score:u moet zich laten testen en in quarantaine gaan. Het is verboden naar school te 

komen. 

·         Als je uit de  ORANJE zone komt, en je behaalt een HOGE score: beperk uw sociale contacten en draag een mondmasker gedurende 14 dagen na 
aankomst in België. Je kan naar school komen 

We rekenen op jullie om uit solidariteit met collega’s en leerlingen informatie naar ons door te geven. Op deze manier dragen we allemaal bij om deze 
periode zo gezond mogelijk door te komen. 


