reizen naar het buitenland
in te vullen door werknemers die in 2020 naar
het buitenland reizen vanaf 13/07/20
naam werknemer
land van bestemming
regio/provincie/stad
bestemming
code bestemming op moment
van vertrek (omcirkel wat past)

groen - oranje - rood

datum vertrek

…… / …… / 2020

datum terugkeer

…… / …… / 2020

transportmiddel (omcirkel wat past)

wagen - trein - vliegtuig - andere : ………

A. Indien u achteraf terugkeert uit een rode zone is een quarantaine en een test VERPLICHT volgens de wettelijke regels
die momenteel worden uitgewerkt door de overheid. U dient een officieel quarantaine attest binnen te brengen om uw
afwezigheid te verklaren. Het attest moet overeenstemmen met het model zoals verschenen in het staatsblad van 3 juli
2020 zie achterzijde, In deze omstandigheid bent u niet arbeidsongeschikt. Om die reden komt u niet in aanmerking voor
gewaarborgd loon bij ziekte ten laste van de werkgever of voor ZIV-uitkeringen ten laste van het ziekenfonds.

B. Indien u achteraf terugkeert uit een oranje zone is een quarantaine en een test AANGERADEN volgens de wettelijke
regels die momenteel worden uitgewerkt door de overheid. U dient een officieel quarantaine attest binnen te brengen om
uw afwezigheid te verklaren. Het attest moet overeenstemmen met het model zoals verschenen in het staatsblad van
3 juli 2020 zie achterzijde. In deze omstandigheid bent u niet arbeidsongeschikt. Om die reden komt u niet in aanmerking
voor gewaarborgd loon bij ziekte ten laste van de werkgever of voor ZIV-uitkeringen ten laste van het ziekenfonds.

Ik verklaar dit document naar waarheid te hebben ingevuld.
Ik verklaar dat – in het geval ik vertrek naar een gebied met code oranje waar het reizen mij wordt
afgeraden - ik mij bewust ben van de veiligheidsrisico’s. Daarom ga ik er bijgevolg mee akkoord dat
de werkgever bij mijn terugkeer een test en quarantaine van 14 dagen kan eisen, zie hoger punt B.

datum :
handtekening werknemer

Meer info over de kleurcodes en maatregelen kan u vinden op : https://diplomatie.belgium.be/nl

getuigschrift van “quarantaine”
bestemd voor de werkgever van de patiënt / voor die zelfstandig is
Ik, ondertekende, dokter in de geneeskunde, verklaar vandaag te hebben ondervraagd
Naam, voornaam van de patiënt :
…………………………………………
Identificatienummer van het rijksregister van de patiënt :
…………………………………………
Ik verklaar het volgende:
Deze persoon is arbeidsgeschikt, maar mag zich niet naar de werkplek begeven
van …. / …. / 2020 tot …. / …. / 2020 (inbegrepen).
Dit getuigschrift betreft:
- het begin van de quarantaine
- een verlenging van de quarantaine
De woning verlaten is niet toegestaan.
Identificatie van de arts met RIZIV-nummer:
…………………………………………

datum : …… / …… / 2020
handtekening

