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Beste meneer, mevrouw, 

U krijgt deze informatie omdat u contact heeft gehad met een persoon die positief getest 
is op COVID-19. Omdat u tot en met 10 dagen na het laatste contact met deze persoon 
nog ziek kunt worden, moet u deze periode uw gezondheid goed in de gaten houden. U 
kunt klachten krijgen passend bij COVID-19 zoals verkoudheidsklachten 
(neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten), plotseling verlies van geur en/of 
smaak, kortademigheid/benauwdheid of verhoging/koorts. 

U wordt gevraagd om tot en met 10 dagen na het laatste fysieke contact met deze 
persoon: 

• goede hoest- en handhygiëne in acht te nemen; 
• algemene maatregelen te nemen om COVID-19 te voorkomen (houd 1,5 meter 

afstand van andere personen); 
• alert te zijn op klachten passend bij COVID-19 zoals verkoudheidsklachten 

(neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten), plotseling verlies van geur 
en/of smaak, kortademigheid/benauwdheid of verhoging/koorts. 

Als u klachten ontwikkelt die passen bij COVID-19 mag u niet naar buiten. Neem dan 
telefonisch contact op met uw huisarts of per mail met de GGD: 
monitoring@ggd.groningen.nl.  Belangrijk om uw telefoonnummer in de mail te 
vermelden, zodat wij contact met u kunnen opnemen om u te informeren over de 
vervolgstappen. 

U kunt dan in overleg met de GGD getest worden op COVID-19. Totdat de testuitslag 
bekend is, blijft u thuis en heeft u geen contact met anderen. 

Bent u ernstig ziek en heeft u medische hulp nodig? Ga niet naar de huisarts of het 
ziekenhuis toe, maar bel direct de huisarts. 

Als u geen klachten ontwikkelt binnen 10 dagen na het laatste contact, dan gelden de 
algemene adviezen die op dat moment van kracht zijn in Nederland met betrekking tot 

COVID-19. Zie Rijksoverheid.nl. 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met GGD Groningen per mail: 
monitoring@ggd.groningen.nl of kijk op Coronavirus COVID-19 op Rijksoverheid.nl. 
Vermeld in de e-mail duidelijk uw naam en telefoonnummer. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

