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Mag je op reis?
je gaat beter niet
op reis naar het buitenland

elke regio krijgt een kleur:
groen

oranje

rood

laag risico
op corona

gemiddeld risico
op corona

hoog risico
op corona

je mag gaan

je gaat beter niet

je gaat beter niet

let op:

de kleur van de regio
kan veranderen

je vindt de kleuren op:
https://www.info-coronavirus.be/nl/
kleurcodes-per-land

elk land, elke regio
heeft andere regels

je vindt regels op:
https://diplomatie.belgium.be/nl/
Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/
reisadviezen
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Kom je terug naar België?
Was je langer dan 48 uur op reis?
wat moet je doen?

vul een formulier in voor je terugkomt

krijg je een sms?
ga 7 dagen in quarantaine

doe 2 corona-testen:
op dag 1 én op dag 7

is je test op
dag 7 negatief?

krijg je geen sms?
je moet niets doen

Pas op!
volg je de regels niet?
dan kan je een boete
krijgen van 250 euro

je moet niet meer
in je huis blijven
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Wonen je familie en vrienden niet in België?
Willen ze naar België komen?
ze zijn Belg

of

ze zijn geen Belg
en wonen in 1 van deze landen:
en

ze moeten een
corona-test doen

Bulgarije
Andorra
Duitsland
Estland
Griekenland Hongarije
Kroatië
Italië
Litouwen
Luxemburg
Nederland
Noorwegen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Zwitserland
Zweden

Cyprus
Finland
Ierland
Letland
Malta
Oostenrijk
San Marino
Tsjechië

Denemarken
Frankrijk
Ijsland
Liechtenstein
Monaco
Polen
Slovenië
Vaticaan

Australië
Thailand

Rwanda

Singapore

Nieuw-Zeeland
Zuid-Korea

wanneer?
binnen de 3 dagen voor ze in België zijn

is het resultaat
negatief?
ze mogen komen
ze moeten een attest
meebrengen

is het resultaat
positief?
ze mogen niet komen
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Wonen je familie en vrienden niet in België?
Willen ze naar België komen?
ze zijn geen Belg
en wonen niet in 1 van deze landen:
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Wonen je familie en vrienden niet in België?
Willen ze naar België komen?
en
ze zijn geen Belg

en
ze wonen niet in 1 van
de landen uit de lijst

ze hebben een
negatieve corona-test

ze mogen komen als de reis essentieel is
wat is essentieel?
voor je familie

bezoek
aan partner of kind

trouw

begrafenis

om personen te helpen

kwetsbaren

ouderen

minderjarigen

voor je
gezondheid

om te
werken

om te
studeren

