
Voorschriften bij testen op Covid-19 

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Koninklijke Horeca Nederland aanvaardt 

echter geen aansprakelijkheid voor de inhoud ervan. De rechtspraak rondom Covid-19 is in 

ontwikkeling. Het kan voorkomen dat onderstaande ingehaald wordt door veranderende rechtspraak. 

Raadpleeg bij onduidelijkheden of aanpassingen de afdeling KHN Advies 0348-489489. 

 

- Bij klachten: volg eerst de richtlijnen van het RIVM. 

- Laat je zo snel mogelijk testen, bij voorkeur dezelfde dag.  

- Het kan zijn dat je wordt doorverwezen naar een testlocatie in een andere plaats. Je bent 

verplicht hierop in te gaan. Een toelaatbare reisafstand daarin is om en nabij drie kwartier. 

- Mocht je ervoor kiezen om op een later tijdstip te testen, of mocht testen binnen 24 uur niet 

mogelijk zijn, overleg dan met jouw leidinggevende.  

- Er kan door jouw leidinggevende een schriftelijke bevestiging van de afspraak opgevraagd 

worden.  

- Communiceer de testresultaten zo snel mogelijk naar jouw leidinggevende. Voor de 

testresultaten wordt uitgegaan van de maximale termijn die de GGD daaraan stelt. Zij 

streven ernaar binnen 24 uur de testresultaten door te geven en hanteren een maximum van  

48 uur nadat de test is afgenomen. Indien na 48 uur door jouw leidinggevende nog geen 

bericht van jou is ontvangen, kan vanaf dat moment jouw loon worden opgeschort. 

- Tijdens het wachten op de testresultaten blijf je thuis. Huisgenoten die geen klachten 

hebben kunnen gewoon aan het werk. (Uitzondering hierop wanneer er sprake is van koorts 

en benauwdheid.) 

- Als blijkt dat de test negatief is, en je bent klachtenvrij, dan ben je per direct beschikbaar 

voor werk. Jouw werkgever kan jou met ingang van de volgende dag dan alweer inroosteren.  

- Als blijkt dat de test positief is, volg dan de voorschriften bij ziekte uit de CAO. Volgens die 

voorschriften wordt een wachtdag ingehouden.    

 

Testen uit voorzorg 

- Een test is alleen bij klachten verplicht. Wil je, ondanks dat je klachtenvrij bent, toch uit 

voorzorg een coronatest vrijwillig laten doen, doe dat dan zo snel mogelijk, bij voorkeur 

dezelfde dag, en in overleg met je leidinggevende. Dit kan betekenen dat je naar een andere 

plaats zult moeten afreizen. Een toelaatbare reisafstand daarin is om en nabij driekwartier.  

- Probeer de test zoveel mogelijk voor of na je dienst of in eigen tijd te plannen.  Is dit niet 

mogelijk, overleg dan met jouw leidinggevende of je hiervoor verlof kunt opnemen.  

- Er kan door jouw leidinggevende een schriftelijke bevestiging van de afspraak opgevraagd 

worden.  

- Bij een test uit voorzorg ben je niet verplicht om thuis te blijven in afwachting van de uitslag. 

Je kunt dan dus gewoon naar je werk komen, tenzij er ineens toch klachten ontstaan.  

- Als jouw huisgenoot een test laat doen en je hebt zelf geen klachten, dan kun je gewoon naar 

je werk komen. Pas als blijkt dat er positief getest is bij jouw huisgenoot dien je 10 dagen in  

quarantaine te blijven.  

 

  

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19


Quarantaine:  

- Alleen medewerkers met koorts of merkbare benauwdheidsklachten, medewerkers die 

positief zijn getest, medewerkers die deel uitmaken van een huishouden waarvan iemand uit 

hetzelfde huishouden positief is getest, medewerkers die nauw contact hebben gehad met 

een besmet persoon en/of medewerkers die in een gebied met een oranje of rood reisadvies 

geweest zijn, moeten in quarantaine.  

- Quarantaine is in ieder geval 10 dagen thuisblijven bij klachten, koorts, of zolang de ziekte 

voortduurt. 

- Het kan zijn dat de quarantainedagen voor eigen rekening komen. Alleen wanneer een 

medewerker vanwege de RIVM richtlijnen in quarantaine moet zoals hiervoor vermeld, 

worden deze dagen als ziekte doorbetaald. In alle andere gevallen is de quarantaine niet 

verplicht en moet er overlegd worden met de leidinggevende over eventueel opnemen van 

onbetaald verlof of vakantiedagen.    

 

 


