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Een COVID-19 test doen 
bij G&GZ (GGD)

De testfaciliteit op Zakito (GGD) is een teststraat of ‘Drive-Thru’. De GGD test 
uitsluitend volgens afspraak, nadat uw huisarts heeft aangegeven dat u een 
PCR-test moet doen. Bij de testfaciliteit van de GGD op Zakito wordt uitsluitend 
om volksgezondheid redenen getest. Dit betekent dat u symptomen heeft of de 
mogelijkheid bestaat dat u geïnfecteerd bent. Wanneer iemand een PCR-test moet 
ondergaan vanwege een reis of voor het verkrijgen van een visum, dan moet dat 
direct bij een laboratorium gebeuren.

PCR-test
Op dit moment gebruikt de GGD een PCR-test om het virus op te sporen in de 
neus of keel van iemand. Om een monster te nemen voor de PCR-test, wordt een 
lang staafje in de neus en in de keel van de persoon gestoken om het virus te 
verzamelen.

• Een positieve PCR betekent dat iemand geïnfecteerd is met het Coronavirus. 
Het virus is aanwezig in de keel en/
of neus en de persoon kan anderen 
besmetten.

• Een negatieve PCR geeft aan dat het 
op dit moment niet gelukt is om virus 

 te detecteren bij iemand.
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Wanneer is een PCR-test nodig?
• Als u symptomen heeft die lijken op Covid-19 (neem eerst contact op 

met uw huisarts)
• Als u in nauw contact bent geweest met iemand die positief getest is 

voor Covid-19, en die persoon u misschien ook besmet heeft
• Aan het einde van uw quarantaineperiode, hetzij vanwege contact met 

een positief geteste persoon of vanwege een reis uit een land met een 
hoog risico. In dit geval wordt u voordat u de verplichte quarantaine 
verlaat getest, om zeker te stellen dat u niet besmet bent met Covid-19

• De GGD test alleen op afspraak. Uw huisarts maakt de afspraak of de 
GGD neemt zelf contact met u op omdat ze uw informatie hebben 
gekregen van iemand die positief getest is.

Waar moet ik rekening mee houden als ik voor 
een test naar de GGD ga?
• Op Zakito wordt uitsluitend getest voor de volksgezondheid. 
 Voor een reis of het verkrijgen van een visum kunt u zich bij een 

laboratorium laten testen
• De testfaciliteit op Zakito (GGD) is een teststraat of ‘Drive-Thru’
• Kom naar de GGD op de tijd van uw afspraak
• Iedereen die komt testen moet een mondkapje dragen
• Als er meer mensen in een auto zitten, dient u zonder airco te rijden, 

met alle ramen open en iedereen in de auto moet te allen tijde een 
mondkapje dragen

• Meld u bij de bewaker en hij zal uw auto doorlaten naar de faciliteit waar 
de PCR-test wordt uitgevoerd

• De PCR-test wordt door het autoraampje uitgevoerd. Hou hier rekening 
mee als er meer personen in een auto getest moeten worden

• Er wordt getest aan de linkerkant van de auto. Als de chauffeur niet 
getest hoeft te worden of het stuur rechts zit, hou daar dan rekening 
mee

Ik heb al een PCR-test gedaan, wat gebeurt 
er nu?
• Het kan ongeveer 48 uur (2 dagen) duren om het resultaat te krijgen, 

de GGD zal telefonisch contact met u nemen om u het resultaat te laten 
weten

• Terwijl u wacht op het resultaat van uw PCR-test MOET u thuisblijven:
 - Hou afstand van anderen die met u in huis leven
 - Gebruik een mondkapje als het niet mogelijk is om afstand te   

 houden
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Ik moet in quarantaine gaan:
Wat nu?
De quarantaineperiode is verbonden met de periode die 
het virus nodig heeft om in uw lichaam tot ontwikkeling te 
komen. Voor het coronavirus is deze periode 14 dagen.

U moet in quarantaine omdat:
• U een nauw contact bent van iemand die met COVID-19 gediagnosticeerd is
• U bent aangekomen uit een land met een hoog risico

Een persoon in quarantaine:
• Mag het huis NIET uit
• Mag GEEN visite ontvangen
• Mag NIET aan tafel eten met huisgenoten, eet bij voorkeur in uw eigen kamer
• Mag ALLEEN op de porch of buiten zitten om te eten
• Mag NIET buiten in tuin of op de porch zijn, als andere mensen aanwezig zijn
• Verblijft in een kamer afgescheiden van anderen
• Mag de badkamer en keuken delen met huisgenoten (met afstand en 

mondkapje)
• Mag wandelen in de tuin of op de porch zitten (met afstand en mondkapje)
• Moet een mondkapje dragen als hij in de buurt van anderen is of een ruimte in 

huis moet delen

Terwijl iemand in quarantaine is moet de normale schoonmaakroutine in huis 
doorgaan
• Let extra op lichtknopjes, deurklinken, kranen, trapleuningen, doortrekknop van 

de WC etc.
• Om het virus te verwijderen van voorwerpen in huis kan water en zeep, alcohol, 

dioxide of chloor gebruikt worden
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Ik moet in isolatie, wat nu?
Wanneer moet iemand in isolatie?
• U moet in isolatie omdat u gediagnosticeerd bent met 

Covid-19
• U bent besmet met het virus en u bent besmettelijk

Een persoon in isolatie:
• Mag het huis NIET uit
• Mag GEEN visite ontvangen
• Mag NIET socialiseren met anderen
• Mag NIET aan tafel eten met huisgenoten, u moet  in uw 

eigen kamer eten
• Als u met meer mensen in een huis woont, moet u in een 

kamer blijven, afgescheiden van anderen

Terwijl iemand in isolatie is moet de normale 
schoonmaakroutine in huis doorgaan:
• Let extra op lichtknopjes, deurklinken, kranen, 

trapleuningen, doortrekknop van de WC etc.
• Om het virus te verwijderen van voorwerpen in huis kan 

water en zeep, alcohol, dioxide of chloor gebruikt worden
• U mag in de tuin wandelen of op de porch zitten (met 

afstand en te allen tijde een mondkapje dragen)
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Regels voor persoonlijke hygiëne

Hou afstand van anderen die niet in uw huis verblijven. 
Dit geldt zowel voor familie die niet in hetzelfde huis woont 
als voor vrienden, collega’s en kennissen

Draag een mondkapje als u in een situatie bent waar u 
onvoldoende afstand kunt houden

Was uw handen regelmatig, bij voorkeur met water en zeep

Het is belangrijk om in ieder geval uw handen te 
wassen:
• Voor u etenswaren aanraakt
• Voor het eten
• Zodra u thuis aankomt of op het werk vanaf de straat
• Nadat u naar het toilet gaat
• Voor en nadat u omgaat met kinderen of zieken

Als u geen water en zeep kunt gebruiken, kunt u uw 
handen schoonmaken met ‘handsanitizer’ of alcohol

Als u moet niezen of hoesten, doe dit dan in een papieren 
zakdoekje en gooi dit direct weg. Als u geen papieren 
zakdoekje heeft, nies of hoest dan in de plooi van uw 
elleboog.
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