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Afdeling Publieke Gezondheid  - Bonaire 

Brief voor gevaccineerde nauwe contacten van iemand met het 
Corona-virus 
 
Beste meneer, mevrouw, 

U krijgt deze brief omdat u dichtbij iemand bent geweest die het Corona-virus heeft. 
Lees deze brief goed door.  

Als u twee Coronavaccins heeft gehad, en de tweede prik is meer dan twee 
weken geleden gegeven is dan hoeft u niet thuis te blijven. 

Testen zonder klachten op dag 5 
Ook als u gevaccineerd bent kunt u besmet raken met het Corona-virus.  

Daarom moet u zich  op of na dag 5 nadat u voor het laatst dichtbij de persoon met het 
Corona-virus was laten testen. Maak hiervoor een afspraak via 0800-0800. Deze test is 
gratis. 

 Houd uw gezondheid 10 dagen goed in de gaten houden. 
 Zorg dat u 10 dagen geen contact heeft met oude of zieke mensen. Als u met oude 

of zieke mensen werkt, overleg dan met uw werkgever of u aan het werk kan. 
 Houd u strikt aan de algemene geldende maatregelen. 

Als blijkt dat u besmet bent met het Corona-virus moet u thuisblijven. De 
afdeling Publieke Gezondheid neemt met u contact op om de maatregelen te 
bespreken. 

Testen bij klachten 
Heeft u last van klachten die lijken op het Corona-virus?  

 verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn) 

 hoesten 
 plotseling slecht kunnen ruiken en proeven 
 moeilijk kunnen adem halen 
 verhoging of koorts. 

Krijgt u één of meer van deze klachten? Laat u dan testen en blijf thuis ook als u 
eerder een negatieve testuitslag had. Maak een testafspraak via 0800-0800, ook als u  
twijfelt of bij andere klachten?  

Door u medewerking kunt u geen andere mensen besmetten en kan het virus niet verder 
verspreiden. 

Wij danken u voor uw hulp 

Heeft u nog vragen? 
Bel dan de afdeling Publieke gezondheid op 0800-0800. 
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Algemeen geldende maatregelen 

Afstand houden 

 Blijf weg bij drukke plekken. 
 Blijf op 1,5 meter afstand van andere mensen. 
 Werk zoveel mogelijk thuis. 

 

Hoesten en niezen in uw elleboog en handen wassen 

 Was regelmatig uw handen met water en zeep. Doe dit altijd: 
o na hoesten en niezen 
o nadat u op de WC bent geweest 
o na het schoonmaken en opruimen 
o voor het koken en eten. 

  

 
  

 Gebruik voor het hoesten een papieren zakdoek. 
 Heeft u geen papieren zakdoek bij de hand? Hoest dan in uw elleboog. 
 Gebruik een zakdoek maar 1 keer en gooi de zakdoek in de afvalbak. Was daarna 

uw handen. 


