Corona en vakantie
Wat is het reisadvies voor mijn bestemming?
De reisadviezen verschillen van land tot land. Check het reisadvies voor jouw land van bestemming op https://diplomatie.belgium.be/nl en op
https://reopen.europa.eu/nl
Controleer daarbij in het bijzonder volgende zaken:
 Heb je een bewijs van vaccinatie en/of een negatieve test nodig?
 Indien je een negatieve test moet kunnen voorleggen, hoe lang voor aankomst mag de test afgenomen worden?
 Welke testen zijn toegelaten?

Het COVID-certificaat
Als je op reis gaat kan je een COVID-certificaat aanvragen. Dit is verplicht in vele landen. Er bestaan drie soorten certificaten:
 Een vaccinatiecertificaat bewijst dat je volledig gevaccineerd bent tegen het COVID-19-virus. Je bent volledig gevaccineerd als je laatste
prik minstens 2 weken geleden is, en indien het vaccin EMA-gecertificeerd is of Covishield.
 Een herstelcertificaat toont aan dat je hersteld bent van COVID-19. Je had een positieve PCR-test die niet ouder is dan 180 dagen en je
isolatie is voorbij.
 Een testcertificaat bewijst dat je een PCR-test onderging waarvan het resultaat negatief was. Deze test moet maximum 72 uur oud zijn.
Het Europees COVID-certificaat kan je op 3 manieren verkrijgen:
 je kan het downloaden op je telefoon via de app covidsafe.be
 je kan het downloaden via www.mijngezondheid.be en digitaal of afgedrukt bijhouden.
 je kan een kopie opvragen via 078 78 78 50. Je certificaat wordt per post opgestuurd.
Op www.covidsafe.be vind je meer info, bv. over hoe je een papieren vaccinatiecertificaat kan aanvragen.

Hoe kan ik een afspraak maken voor een (snelle) antigeentest (= sneltest)?
In het testcentrum van Ninove worden geen sneltesten afgenomen, enkel PCR-testen.
 In het testcentrum van Ecocare aan de luchthaven van Zaventem kan je een sneltest doen (ook voor wie niet met het vliegtuig reist).
Kostprijs : 47,70 EUR. Je kan een afspraak maken via https://brusselsairport.ecocare.center
 Sommige privé labo’s nemen sneltesten af na afspraak.
 Je kan hiervoor ook in sommige apotheken terecht.

Hoe kan ik een afspraak maken voor een PCR-test?
Vertrekkende reizigers die nog niet de kans hebben gehad zich volledig te laten vaccineren hebben recht op 2 gratis tests in de periode juli t.e.m.
september. Let op: een activatiecode voor een gratis test is maar 10 dagen geldig: je doet de test uiterlijk 10 dagen na aanvraag van de
activatiecode. Een activatiecode voor een betalende test is 30 dagen geldig.
Met je activatiecode kan je een afspraak voor een PCR-test maken in een centrum naar keuze.
Het testcentrum van Ninove (Onderwijslaan 75) is elke namiddag open op afspraak! In het weekend kan je afwisselend 1 dag in Ninove en 1 dag in
Geraardsbergen terecht.
Binnen 24u na afname van de PCR-test ontvang je een beveiligde e-mail van ASZ Aalst met jouw testresultaat en een attest. Je ontvangt ook een
SMS met een cijfercode om de mail te openen. Als je het resultaat en/of attest niet hebt ontvangen, kan je mailen naar labo.secretariaat@asz.be
of bellen naar het gratis nummer 0800 99 201 (ook tijdens het weekend).

Wat moet ik doen bij terugkeer naar België na mijn vakantie?
Passagier Lokalisatie Formulier (PLF)
Je vult het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) in binnen de 48 uur voor je aankomt in België, ook als je gevaccineerd bent. Het PLF moet
ingevuld worden door:
 alle personen die naar België reizen, behalve:
- wanneer ze minder dan 48 uur in België blijven
- wanneer ze naar België terugkeren na een verblijf in het buitenland van minder dan 48 uur.

 Reis je met het vliegtuig of per boot naar België? Dan moet je altijd het PLF invullen, ook als je minder dan 48 uur in België blijft of in het
buitenland was.
 Reis je met de trein of bus vanuit een land buiten de EU of Schengenzone? Dan moet je altijd het PLF invullen, ook als je minder dan 48 uur
in België blijft of in het buitenland was
 Wanneer je de afgelopen 14 dagen in een heel hoog risicoland verbleef, moet je te allen tijde het PLF invullen, ongeacht de duur van je
verblijf.

Testen of quarantaine?
De test- of quarantainemaatregelen verschillen naargelang je terugkomt uit:
 een groene of oranje zone
 een rode zone binnen de Europese unie ofof uit een rood niet-EU-land op de witte lijst
 een rode zone buiten de Europese unie
 een heel hoog risico land buiten de EU of Schengenzone
 een heel hoog risico land binnen de EU of Schengenzone
Een overzicht met de kleurcodes per land vind je op info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/
Je leest alle test- of quarantainemaatregelen via https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/

In uitzonderlijke gevallen moet je je niet laten testen en/of niet in quarantaine gaan. Lees hier meer.

Heb je nog vragen?
 Alle info over corona en reizen vind je terug op www.info-coronavirus.be/nl/veilig-reizen/ en www.info-coronavirus.be/nl/reizen/ en
www.mijngezondheid.be .
 Nog vragen? Bel de COVID-19 hotline op het nummer 054 505 909 (van maandag t.e.m. vrijdag van 9 uur tot 12 uur).

Contact informatie
Noodplanning (dienst)
Bevrijdingslaan
9400 Ninove
T 054 50 50 50
noodplanning@ninove.be

Openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Alle informatie

