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Veilig dansen — Wat bij een besmetting

Wat bij een besmetting?
Bij besmetting van een deelnemer of andere aanwezige, volgt een hele 
procedure om personen die een hoog-risicocontact gehad hebben 
met de besmette persoon, te contacteren voor verdere opvolging. Het 
is belangrijk om dit met grote omzichtigheid te doen, en rekening te 
houden met privacy-regels (GDPR).

STAP 1: WAS DE PERSOON BESMETTELIJK?
Bepaal of de besmette persoon binnen de besmettelijkheidsperiode 
aanwezig was op je activiteit:

• Persoon met symptomen is besmettelijk: 2 dagen voor het begin 
van de symptomen tot 7 dagen na het begin van de symptomen of 
langer als de symptomen aanhouden. 

• Persoon zonder symptomen maar met een positieve coronatest is 
besmettelijk: 2 dagen voor de testafname tot 7 dagen erna. 

STAP 2: WAREN ER RISICOCONTACTEN?
Risococontacten worden als ‘hoog’ beschouwd bij:
• Een persoon met 

• cumulatief contact van minstens 15 minuten 
• binnen een afstand van minder dan 1,5 meter 
• zonder correct gebruik van het mondmasker door één van beide 

personen (mond en neus volledig bedekkend)
• bijvoorbeeld huisgenoten, mensen met wie je samen hebt gegeten, 

…
• Een persoon die direct fysiek contact heeft gehad met een COVID-19 

patiënt.
• Een persoon die door de “coronalert” applicatie werd geïdentificeerd 

als een nauw contact (rood scherm).
• Een persoon die meer dan 15 minuten samen met een COVID-19 

patiënt heeft gereisd, in eender welk transportmiddel, zittend binnen 
twee zitplaatsen van de patiënt.

Risicocontacten worden als ‘laag’ beschouwd bij:
• Een persoon die meer dan 15 minuten contact heeft gehad met een 

COVID-19 patiënt op een afstand van minder dan 1,5 meter, maar 
waarbij beiden adequaat een mondmasker hebben gebruikt (neus en 
mond bedekt).
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• Een persoon die minder dan 15 minuten contact heeft gehad met een 
COVID-19 patiënt op een afstand van minder dan 1,5 meter.

• Een persoon die zich meer dan 15 minuten in dezelfde kamer/
gesloten omgeving bevond met een COVID-19 patiënt, maar waarbij 
een afstand van meer dan 1,5 m gerespecteerd werd (bijvoorbeeld: 
deelnemers van een dansles waar altijd 1,5 meter afstand is 
gehouden)

STAP 3: CONTACT 
Hou contact met de besmette persoon om de situatie op te volgen. 

Lijst op wie allemaal aanwezig was op de activiteit. Maak samen met de 
besmette persoon een lijst van mensen waarbij er risicocontact was. 
Maak waar mogelijk een onderscheid tussen hoog en laag risico. 

Volg op of de besmette persoon is gecontacteerd door het Covid-19 
Contact Tracing Team. 

STAP 4: COMMUNICATIE 
Maak nooit zomaar de medische gegevens van een deelnemer bekend! 
In de regel communiceer je niet over de identiteit van de besmette 
persoon en respecteer je zijn/haar/hun privacy, tenzij deze persoon zelf 
akkoord geeft. 

Indien het Contact Tracing Team niet snel opstart, overleg dan met 
de besmette persoon om de andere deelnemers van je activiteit te 
informeren. 

Vermeld hierbij: 
• Hoe het er in/voor/na de les aan toe is gegaan (afstand, contact, 

hygiëne, ...). 
• Of de deelnemer in kwestie volgens jou een hoog of laag risicocontact 

heeft gehad met de besmette persoon. In de praktijk is het 
onderscheid tussen hoog- en laagrisicocontact niet altijd zwart-wit. 
Ben je niet zeker of het hoog of laag risico was, communiceer hier dan 
open over. 
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Voor mensen met laag risicocontact met de besmette persoon: 
• Wees 14 dagen lang extra waakzaam.  
• Wat betekent dat juist? Bezorg hen deze folder 

Voor mensen met hoog risicocontact met de besmette persoon:  
• Ga onmiddellijk in quarantaine tot 10 dagen na het laatste contact 

met de besmette persoon + wees nog 4 dagen extra waakzaam.
• Wat betekent dit juist? Bezorg hen deze folder

Voor mensen met covidsymptomen na het contact:
• Ga onmiddellijk in quarantaine.
• Contacteer telefonisch een huisarts voor verdere instructies en 

testing.

Moet of kan je worden getest? Bekijk deze infographic. 

Verwittig indien nodig ook de uitbater van de zaal, de andere gebruikers 
van de infrastructuur, de uitbater van de cafetaria, ... 

Meer weten? Bekijk deze brochure van huisartsenvereniging Domus 
Medica over contacten van positieve gevallen.

Houd bij elke dansactiviteit rekening met de 
officiële maatregelen die op dat moment 
geldig zijn, zowel federaal, in Vlaanderen/
Brussel als in je stad of gemeente. 
Meer info op www.danspunt.be

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_hygiene_lowriskcontact_NL.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_hygiene_highriskcontact_NL.pdf
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/social/beslisboomdiagram_NL.pdf?fbclid=IwAR0Kep3eork-hrJ7-mdGpG2i2z8uGjx4jbxrIohj0KjNs3Egb8ZqPTnsXrk
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
http://www.danspunt.be

