Surf naar de website
www.mijngezondheid.be
klik linksbovenaan de pagina op
'Testresultaat en Certificaat via
CTPC-code'.
Vul de 'CTPC-code' in. Dit is de
COVID-19 Test Prescription Code.
Deze code bestaat uit 16
cijfers/letters en ontvang je op
het mobiel nummer dat je
doorgegeven hebt bij de
apotheek. Wanneer je ook een emailadres doorgegeven hebt
ontvang je de code ook via e-mail.
Opgelet je ontvangt enkel de
CTPC-code via e-mail maar niet je
certificaat.
Vul in de lijn onder de CTPC-code
de 4 laatste cijfers van je GSM
nummer in.

CERTIFICAAT
DOWNLOADEN VIA
COVIDSAFE
Installeer de CovidSafe BE
applicatie via de App Store of
Google Play.
In het tabblad ‘Testen’, klik op
‘Certificaat ophalen via CTPC’.
Volgende tekst verschijnt: 'CTPCcode – Certificaten ophalen met
een CTPC-code kan enkel voor
personen die geen
rijksregisternummer of een BISnummer hebben. Heeft u een
rijksregisternummer of BISnummer?'
Vink ‘Nee’ aan.
Vul de CTPC-code en de 4 laatste
cijfers van uw GSM nummer naar
waar uw CTPC-code verstuurd
werd in.

EEN PROBLEEM?
Bel naar: 078 78 78 50
(helpdesk Covid certificaten)
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HOE KAN JE HET
CERTIFICAAT
DOWNLOADEN?

EEN COVID-19
SNELTEST BIJ
JE
APOTHEKER?
DIT MOET JE WETEN!

WIE KAN NIET GETEST
WORDEN?

HOE VERLOOPT DE
TESTING?

WIE KAN GETEST
WORDEN?

Mogelijke gevallen van COVID-19.
Dit wil zeggen:

Je apotheker zal je naar de testlocatie
brengen en beschermend materiaal
aantrekken. Dit is om jou en zichzelf
te beschermen.

Burgers (> 6 jaar) zonder COVID-19
gerelateerde klachten die een COVID19 certificaat nodig hebben voor een
reis of evenement.

Vervolgens zal de apotheker met een
fijne swab diep in je neus gaan. Het is
belangrijk goed te blijven ademen. De
test kan even vervelend zijn maar
doet geen pijn!

IS EEN SNELLE
ANTIGEENTEST
VOLDOENDE VOOR
MIJN BESTEMMING?

Minstens één van de volgende
hoofdsymptomen die plots
ontstaan zijn, zonder andere
duidelijke oorzaak: hoest,
kortademigheid, pijn op de borst,
plots geur- of smaakverlies.
OF minstens 2 * van de volgende
symptomen, zonder andere
duidelijke oorzaak: koorts,
spierpijn, vermoeidheid, neusloop,
keelpijn, hoofdpijn, verlies van
eetlust, waterige diarree **, plotse
verwardheid of val **.
OF verergering van chronische
respiratoire symptomen (COPD,
astma, chronische hoest, ...)
zonder andere duidelijke oorzaak
In deze 3 gevallen ga je in quarantaine
en neem je zo snel mogelijk contact
op met een arts.
* enkel koorts bij kinderen zonder duidelijke oorzaak is
voldoende** vaker bij ouderen

Na de test mag je vertrekken.
Bij een positief testresultaat wil dit
zeggen dat je mogelijk besmet bent
met COVID-19 en zal je telefonisch
gecontacteerd worden door contact
tracing.
Je certificaat is na max. 4 uur
beschikbaar.

Het is belangrijk dat je zelf voor je test
nakijkt wat de vereisten zijn voor jouw
reisbestemming of het evenement
waaraan je wil deelnemen.
Indien je een PCR-test nodig hebt dien
je een testcentrum (of arts) te
raadplegen.
Let op: ook de geldigheidsduur kan
verschillen per reisbestemming.
De laatste informatie kan je steeds
terugvinden op:
https://diplomatie.belgium.be/ en
https://reopen.europa.eu/.

