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Inleiding 
Dit protocol is een licht aangepaste versie van de WHO richtlijnen voor quarantaine maatregelen van 
personen in de context van COVID-19 

Bron: https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-
context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19) 

Wanneer wordt quarantaine toegepast 
Contacten * van patiënten met door laboratorium bevestigde COVID-19 worden 14 dagen in 
quarantaine geplaatst vanaf de laatste keer dat ze blootgesteld zijn aan de patiënt of alle personen die 
vanuit het buitenland naar Aruba reizen. 

*Een contact is een persoon die vanaf 2 dagen voor en tot 14 dagen na het begin van de symptomen bij 
de patiënt betrokken is door: 

 Persoonlijk contact hebben met een COVID-19-patiënt binnen 1 meter en voor > 15 minuten; 

 Directe zorg bieden aan patiënten met de ziekte van COVID-19 zonder gebruik te maken van de 
juiste persoonlijke beschermingsmiddelen; 

 Gedurende een bepaalde tijd in dezelfde nabije omgeving verblijven als een COVID-19-patiënt 
(inclusief het delen van een werkplek, klaslokaal of huishouden of bij dezelfde bijeenkomst is); 

 Reizen in de directe nabijheid van (dat wil zeggen binnen 1 m afstand van) een COVID-19-patiënt 
via elke vorm van transport. 

 

Voorwaarden voor veilige en effectieve quarantaine 
 Degenen die in quarantaine zijn, dienen geplaatst te worden in een voldoende geventileerde, 

ruime eenpersoonskamer met handhygiëne en toiletvoorzieningen. Als er geen 
eenpersoonskamer beschikbaar is, moeten de bedden minimaal 1 meter uit elkaar worden 
geplaatst. OPMERKING: Adequate luchtventilatie is essentieel. 

 Communicatie dient in een taal te zijn die degenen die in quarantaine zijn geplaatst kunnen 
begrijpen. 
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 Het verstrekken van voedsel en, indien van toepassing, adequate medische behandeling voor 
bestaande aandoeningen moet worden gegarandeerd. Indien de persoon in quarantaine geen 
familie en / of kennissen heeft om de levering van etenswaren en / of medicatie te verzorgen, 
wordt dit verzorgd door de Directie Sociale Zaken en de vrijwilligers van CEDE Aruba. 

 Psychosociale ondersteuning moet op verzoek beschikbaar zijn. 
 Oudere personen en mensen met comorbide aandoeningen hebben speciale aandacht nodig 

vanwege hun verhoogde risico op ernstige COVID-19. 
 Huisgenoten van iemand in quarantaine mogen het huis verlaten zolang ze zich houden aan de 

vereisten van sociale afstand. 
 Personen in quarantaine krijgen een medisch masker als hij / zij symptomen ontwikkelt in 

quarantaine. Een medisch masker is niet vereist voor personen zonder symptomen. 
 

Opmerking: wanneer thuisquarantaine wordt gekozen, dient de persoon in een goed geventileerde 
eenpersoonskamer te verblijven, of als er geen eenpersoonskamer beschikbaar is, een afstand van 
minimaal 1 meter van andere huisgenoten te houden, het gebruik van gedeelde ruimtes en bestek 
minimaliseren, en ervoor zorgen dat gedeelde ruimtes (zoals keuken en badkamer) goed geventileerd 
worden. 

 

De zorgverlener dient: 
 Iedereen in quarantaine voorzien met het informatieblad dat ontwikkeld is door de Directie 

Volksgezondheid. 

 Benadruk het belang van sociale afstand (dat wil zeggen een afstand van minimaal 1 meter) tussen 
alle personen die in quarantaine zijn geplaatst. 

 Benadruk het belang van hand- en ademhalingshygiëne door alle personen die in quarantaine zijn 
(ook opgenomen in het informatieblad) 

 Geef uitleg over hoe lang ze in quarantaine moeten blijven en wat er gebeurt als ze ziek worden 
(staat ook in het informatieblad). 

 Als ze ziek worden, moeten ze medische masker dragen verstrekt door de Directie Volksgezondheid 
en  2800101 opbellen. Dit is ook opgenomen in de gegeven informatiemap. 

 Geef instructies over reinigingsprocedures (ook opgenomen in het informatieblad). 
 

Follow-up en controle procedures voor personen in quarantaine 
 Regelmatige opvolging van personen in quarantaine wordt uitgevoerd gedurende de 

quarantaineperiode. Dit gebeurt telefonisch en omvat het monitoren van symptomen en een 
evaluatie of de persoon de nodige voorzieningen heeft op het gebied van voedsel en andere 
basisbehoeften om aan de quarantainevereisten te kunnen voldoen. 

 Elke persoon in quarantaine die elk moment tijdens de quarantaineperiode koorts of 
ademhalingssymptomen ontwikkelt, wordt behandeld als een vermoedelijk geval van COVID-19. 

 Criteria voor het testen van personen in quarantaine staan in het gerelateerde document ‘Criteria 
voor testen van personen in quarantaine 3 talen’. 

 Naast de telefonische opvolging is er een Task Force die verantwoordelijk is voor de controle van 
personen in quarantaine. Bij overtreding wordt een boete opgelegd. 

 


