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Wanneer testen en in quarantaine?

JA NEE 

Heb je naast milde corona -
klachten ook last van koorts of 
benauwdheid? 

•    Blijf thuis en laat je testen. 
•    Alle huisgenoten blijven 

thuis (ook kinderen).

     Klachten die passen bij corona: 
• verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn); 
• hoesten; 
• benauwdheid; 
• verhoging of koorts; 
• plotseling verlies van reuk en/of smaak 

(zonder neusverstopping). 

•    Blijf thuis en laat je 
testen. 

•    Huisgenoten zonder 
klachten mogen wel naar 
buiten. 

•    Kinderen van 0 t/m 4 en 
basisschoolleerlingen die 
alleen verkouden zijn 
mogen naar school en 
opvang. Ze hoeven niet 
getest te worden.

Je hoeft niet 
getest te worden. 

Je mag weer naar 
buiten. 

•    Ga thuis in isolatie.   
•    Huisgenoten en nauwe contacten gaan 10 

dagen in quarantaine. Ze laten zich testen bij 
klachten. 

•    De GGD belt jou op om samen het bron- en 
contactonderzoek te starten.  

•    Gebruik je de CoronaMelder-app? Dan kun je 
met hulp van de GGD een anonieme melding 
versturen om anderen te waarschuwen. 

•    Ga 10 dagen in quarantaine (ook kinderen). 
•    Kinderen t/m 12 mogen wel naar school, sport en opvang 

als  ze geen klachten hebben. 
•    Laat je testen zodra je klachten krijgt. 

Blijf in quarantaine tot de 10 
dagen voorbij zijn. Je kunt 
namelijk nog corona ontwikkelen. 

Ben je een nauw contact 
van iemand met 
corona? (langer dan 15 
minuten op minder dan  
1,5 meter afstand) 

JA NEE 

JA NEE 

NEE 

JA NEE 

JA NEE 

Heb je klachten? 

Kom je uit buitenlands risico-
gebied vanwege corona?  
(oranje reisadvies) 

Is de uitslag van de test 
positief? (je hebt corona)

Is de uitslag van de test 
positief? (je hebt corona)

Testen op corona? 
rijksoverheid.nl/coronatest 

of bel 0800-1202 

JA 

Wanneer testen en in quarantaine?

Een inititatief van de Gemeente OosterhoutCoronanieuws

Beste Oosterhouters, 
eigen haard is goud waard

Veel werk is er voor en door ons verzet. We hebben gesjouwd 
en gebouwd, maar eindelijk zitten we dan in ons nieuwe huis. 
De schilder, de tegelhandelaar, de tegelzetter, de stucadoor, de 
tuinman, de internetjongens, mijn broer de loonwerker en mijn 
zwager de sjouwer en nog vele anderen; iedereen heeft keihard 
gewerkt en meegeholpen aan ons nieuwe thuis. Waarvoor 
nogmaals onze grote dank! Het resultaat is helemaal naar onze 
zin, we voelen ons er echt thuis.

Toen ik ’s avonds aan de keukentafel zat, nadat ik net de trap 
had schoongekrabd, keek ik samen met Christel vermoeid 
maar voldaan rond. Op dat moment besefte ik weer eens, hoe 
belangrijk het voor iedereen is om een warm thuis te hebben. 
Je brengt er veel tijd door en sinds dit jaar zelfs extreem veel. 

We hebben onze huizen in recordtempo om weten te bouwen tot 
minikantoren, fitnesszalen en schoolbanken. “Eigen haard is 
goud waard” heeft nog nooit zo’n betekenis gehad als in deze tijd. 
Vooral nu is het belangrijk, dat het internet goed werkt. Want hoe 
kunnen we anders Zoomen, Skypen, Microsoft Teamsen, online 
lessen volgen, online tentamens maken en wat al niet meer. We 
minderen onze fysieke contactmomenten en daar komen digitale 
ontmoetingen voor in de plaats. Het is niet leuk (echt niet), maar 
het is voor ons eigen bestwil. En is het genoeg om het virus te 
keren? Ik hoop het met heel mijn hart. Maar het kan ook zo zijn, 
dat ons eigen huis voorlopig ons alternatief is en de cocon is 
waar we in moeten ‘schuilen’ tegen het rondwarende virus. Thuis 
als basis.

Je kunt het schuilen noemen, of in je schulp kruipen. Je kunt 
het als iets negatiefs zien of misschien zelfs laf. Maar ik vind 
het in deze tijd ook iets moois, warms en avontuurlijks hebben. 
Ontdek opnieuw de kwaliteiten van uw huis en als het voor u 
van toepassing is, uw gezin. Speel eens een gezelschapsspel 
met elkaar. Dat kan als uw gezinsleden thuis wonen, lekker 
ouderwets met een spelbord op tafel. Maar kan ook digitaal, 
inclusief geluid en beeld, zodat gezinsleden die verder weg in 
hun eigen huis wonen ook weer verbonden zijn. Zélfs bij een 
potje mens-erger-je-niet (al dan niet online), genieten van 
elkaars gezelschap.

Wat er komen gaat durf ik niet te voorspellen. Wat ik wel weet, 
is dat ons thuis misschien wel onze redding is. Ik mis mijn oude 
buren nu al, maar heb er alle vertrouwen in dat ik ook in deze 
nieuwe straat weer fijne Oosterhouters ga ontmoeten. Ook al is 
het buiten, op afstand of pas over een tijdje als het weer veilig 
kan. Sterker nog, ik heb al kennis gemaakt met een paar lieve 
mensen uit onze straat en er zullen er vast nog meer volgen. Hoe 
stevig onze (gedeeltelijke) lockdowns ook zijn, met elkaar slaan 
we ons er wel doorheen. 

Oosterhout, meer voor elkaar!

Mark Buijs, burgemeester van Oosterhout

Sinds vorige week hangen er nieuwe Oosterhoutse vlaggen in de stad. In drie vrolijke kleuren laten wij u weten dat u 
in Oosterhout bent. Een stad waarin we ‘meer voor elkaar’ doen. Een leuk detail: aan de onderkant van de vlaggen 
ziet u de skyline van Oosterhout. Op elke vlag staat een ander deel van de skyline. Herkent u alle symbolen? 

Nieuwe vlaggen in de stad!



Voor meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus
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Basisregels voor iedereen
Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt, 

ze�en we samen een stap vooruit.

Ben je ook benauwd en/of 

heb je koorts? Dan moeten 

alle huisgenoten thuisblijven.

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Werk zoveel 
mogelijk thuis.

Was vaak je handen.Vermijd drukte.

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.
 vanaf 1 juni

 .

Schud geen 
handen.

Hoest en nies 
in je elleboog.

Gebruik papieren 
zakdoekjes.

Een inititatief van de Gemeente OosterhoutCoronanieuws

Supermarkten mogen tussen 20.00 uur en 07.00 uur geen alcohol 
meer verkopen. Dat heeft het kabinet besloten in de hoop dat het aantal 
besmettingen op thuisfeestjes zal verminderen. Deze regel geldt ook voor 
avondwinkels en diensten die eten en dranken thuis bezorgen. U mag dan 
ook geen alcohol bij u hebben op straat en u mag ook geen alcohol drinken 
op openbare plekken.

Geen alcohol te koop na 20.00 uur 

Al enkele weken draagt iedereen in Nederland, vanaf 13 jaar en ouder, een mondmasker in alle openbare 
gebouwen. Een mondmasker moet uw neus, mond en kin bedekken. Draag, was en bewaar het mondmasker op 
de juiste manier. Pas dan kan het (samen met alle andere maatregelen) helpen tegen het verspreiden van het 
coronavirus. 

Mondkapje op- en afzetten
Was voor het opzetten van uw mondkapje uw handen met water en zeep en droog uw handen goed af. Gebruik de 
touwtjes of  elastiekjes om het mondkapje op te zetten. Raak de binnenkant niet aan. Zorg dat het goed aansluit op 
uw gezicht zodat uw neus, mond en kin bedekt zijn. Heeft u eenmaal het mondkapje op? Raak deze dan niet meer 
aan. Pas wanneer u weer uw mondkapje mag afzetten, dan pas raakt u alleen de elastiekjes of  touwtjes van uw 
mondkapje aan. Raak de binnenkant en uw gezicht (ogen, neus en mond) niet aan. Was uw handen met water en 
zeep, nadat u uw mondkapje heeft afgezet. 

Bewaren
Gebruikt u een wegwerpmondkapje? Gooi deze dan direct weg in de prullenbak bij het restafval. Uw stoffen 
mondkapje dat u kunt wassen en hergebruiken, bewaart u in een afgesloten zakje of  bakje. Stop uw mondkapje niet 
los in uw jaszak, broekzak of  tas. Dan kunnen virussen zich makkelijk verder verspreiden. U wast uw mondkapje 
(met alleen wasmiddel) op 60 graden in de wasmachine. Houd uw gebruikte en schone mondkapjes gescheiden. 

Waar draag ik een mondkapje?
Voor iedereen vanaf  13 jaar geldt dat u een mondkapje draagt in publieke binnenruimtes (bijvoorbeeld in de 
bibliotheek, het stadhuis of  een winkel) en in het openbaar vervoer. Scholieren en studenten dragen buiten de lessen 
een mondkapje op middelbare scholen, mbo-scholen, hogescholen en universiteiten. Het mondkapje mag alleen af  
tijdens de les.

Mondkapje geen vervanging voor afstand houden
Een mondkapje is nooit ter vervanging van andere maatregelen. Belangrijk is dat u afstand houdt en drukke plekken 
vermijdt. Mondkapjes kunnen een functie hebben op drukke plaatsen waar de 1,5 meter afstand niet altijd lukt. Als 
iedereen een mondkapje draagt, kunnen mondkapjes een bijdrage leveren aan het beperken van de verspreiding. 
Mondkapjes beschermen vooral de ander. En zo beschermen we elkaar.

Gebruikt u uw mondkapje op
de juiste manier?

Tot en met zaterdag 7 november 2020 staat de gehele weekmarkt weer 
op de Markt. De marktondernemers die naast de kerk stonden, kunt u 
dus tijdelijk weer op de Markt vinden. Houd u ook op de markt aan de 
coronamaatregelen. Dus blijf  thuis als u verkoudheidsklachten heeft, houd 
1,5 meter afstand van elkaar, schud geen handen en betaal contactloos 
waar dat kan. 

Weekmarkt op de Markt

Thuiswerken blijft de norm. Teveel mensen gaan nog steeds naar kantoor, 
terwijl dat niet nodig is. Op veel plaatsen is het te druk geworden op het 
werk en dat is ook terug te zien in de clusters van besmettingen. Als er in 
een werksituatie een besmetting plaatsvindt, kan de werklocatie worden 
gesloten. Dus: werk thuis, tenzij het écht niet anders! 

Werk thuis, 
tenzij het écht niet anders kan 


