CTPC-code aanmaken via

https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/

In welke situaties heb je nu zo'n
negatieve PCR-test nodig?
Had je in de laatste 180 dagen (6 maand) een via
PCR vastgestelde covid-19 infectie ?
Ja?
Print je ‘herstelcertificaat’ bij ‘mijn gezondheid’ of
vind dit in de COVID SAFE app.
Nee?

Ben je al 14 dagen volledig gevaccineerd?
(2x vaccin of 1x bv Johnson & Johnson)

Afspraak maken via

Ja?

https://testcovid.doclr.be/#!/flow

Print je ‘vaccinatiecertificaat’ bij ‘mijn gezondheid’
of vind dit in de COVID-SAFE app.

Nee? (Ben je nog niet volledig gevaccineerd ?)
Volg de procedure zoals in deze folder beschreven.
Je kan 2 gratis PCR testen aanvragen.
Let wel: een code is slechts 10 dagen geldig en kan
niet opnieuw aangevraagd worden.

Wisserpost Izegem

Een Covid-test voor
reizigers

Ben je geweigerd voor de gratis PCR test?
Je kan een betalende PCR test boeken (55€) .
Een betalende code blijft 30 dagen geldig.
Het resultaat
Je ‘testcertificaat ‘vind je max 24u later terug via
‘www.mijngezondheid.be’ of via de
CovidSafeBE-app onder ‘TESTEN’.
SJKI wenst je een veilige vakantie
Ommegangstraat 7 - 8870 Izegem - Belgie | E. info@sjki.be |
T 051/33 41 11 | F. 051/334 999 | www.sjki.be |
Spoedopname: T. 051/334 031 | F. 051/334 997

Uw gezondheid
Onze grootste zorg
Nog vragen ?
Bel tussen 14-15u
051/33.48.00

Wanneer een test uitvoeren?
Zoek eerst de reisadviezen op die gelden voor je bestemming. Dit kan via de website https://
diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/
Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen of via de
nieuwe website en app Re-open EU.
Voor de meeste landen is de regel dat er een bewijs
van een negatieve PCR test in de vorm van een Engelstalig rapport moet worden voorgelegd. Wij raden aan om de test 48 u vóór vertrek te laten afnemen. Heb je echter symptomen van Covid-19,
neem dan eerst contact op met je huisarts.

Waar kan ik me laten testen?
De wisserpost Sint-Jozefskliniek, Ommegangstraat 7
te Izegem bereik je best via de parking van het ziekenhuis. Er hangt een roze banner boven de ingang.
De openingsuren tijdens de week zijn van 7u30 tot
10u30, 11u30 tot 12u30 en van 16u tot 18u30.
In het weekend is de post doorlopend bereikbaar
tussen 9u en 17u .

Heb ik een code nodig?
Voor een reisvertrek is er steeds een CTPC-code
(Corona Test Prescription Code) activatiecode nodig.
Deze wordt terugbetaald indien je nog niet volledig
gevaccineerd bent. De CTPC-code kan je aanvragen
via www.mijngezondheid.be.
Of en wanneer je in aanmerking komt voor welke
test kun je afleiden uit het schema dat zich op de
achterkant van deze folder bevindt. Daar vind je
ook de QR codes naar de betrokken websites.

Samenwerken

Aanvragen activatiecode










OPGELET: een gratis activatiecode is slechts
10 dagen geldig !
Ga naar www.mijngezondheid.be
(of gebruik QR-code achterzijde).
Klik in de linkerkolom bij ‘covid persoonsgegevens’ op ‘een code voor een gratis of betalende PCR test aanvragen’.
Kies vervolgens je digitale sleutel om je aan
te melden.
(It’s me, e-id (pincode nodig), beveiligingsco
de via e-mail…).
Vul je gsm nummer en e-mailadres in.
Je ontvangt de activatiecode (CTPC-code) via
SMS.
Neem deze code mee naar de screeningspost.

Afspraak inboeken


Boek testmoment in een testcentrum via
mijngezondheid.be (“Afspraak maken voor een
test met een code” ).



Je komt op DOCLR (QR code achterkant).
Beantwoord volgende vragen :
Kies ja bij ‘Hebt u een activatiecode’.
Kies ja bij ‘Hebt u een test nodig

om op reis of naar een evenement te gaan?.






Kies neen bij ‘hebt u symptomen’ .
Bij symptomen: contacteer uw huisarts.
Klik op ’kies een staalafnamepost’.
Geef postcode ‘8870’ in naast de kaart .
Kies ‘triagepost Izegem’ uit de lijst.
Klik op ‘boek een staalafname’ en ‘ok’.
Geef je activatiecode (CTPC) in en klik op
‘doorgaan’.

Informatie

Toegankelijke zorg




Leg het gewenste uur vast.
Controleer zeker of je e-mailadres en GSM
nummer correct zijn.

Je test:
Meld je een 5-tal minuten voor je test in de wisserpost aan. Neem je CTPC code (op je GSM) mee
naar de wisserpost.

Hoeveel kost een test?
Een betalende test (55€/test) kan je in de wisserpost via bancontact betalen of je kan achteraf een
factuur ontvangen.
Indien je niet de Belgische nationaliteit hebt, kan
je via de wisserpost rechtstreeks een afspraak inboeken. Let wel: je moet steeds onmiddellijk betalen aan de wisserpost (cash of bancontact).

Wanneer en hoe krijg ik het resultaat?
Het laboratorium streeft naar een antwoordtijd
van maximum 24 uur. Wanneer het resultaat positief is, word je hiervan telefonisch verwittigd.
Wanneer de resultaten van het analyselaboratorium naar de database van Sciensano zijn gestuurd,
geeft deze je automatisch toegang tot
een Europees digitaal coronacertificaat, als je test
negatief is. Je kan je testresultaat en coronacertificaat aanvragen via mijngezondheid.be of de
CovidSafeBE-app.

Kwaliteitsvolle en veilige zorg

