Reistesten in Lokeren: waar kan ik een PCR-test laten afnemen voor ik op reis vertrek?
→ PCR-Testen voor vertrek op reis zijn op kosten van de patiënt (op voorhand te betalen/factuur achteraf)
Een CTPC code om online te boeken kan je zélf online aanmaken vanaf 01/07/2021. Zie verder
Waar?
Labo Lokeren

Labo Medina

Oude Bruglaan 72 bus 2
Lokeren

Wanneer?
Ma-za
12u30 – 14u45

-

Maandag – zondag

-

Hoogveld 10
Dendermonde
Vrijheidsplein 31
Lokeren

Labo CRI

Lepelstraat 15 Lokeren

Ma-vrij
8.30 – 12 uur, 12.30 –
16.30 uur

Triagepost

Zelestraat 84
Lokeren

Maandag – zaterdag
Namiddag

Luchthaven Zaventem

Luchthaven testcentrum,
naast de vertrekhal

Elke dag van 03u30 ’s
ochtends tot middernacht

Hoe?
Afspraak maken
09/3423030 of online via
labolokeren.be
! Gratis test enkel vanaf
01/07 met ZELF
aangemaakte CTPC code !
Vanaf 21/6 online boeken
! Gratis test enkel vanaf
01/07 met ZELF
aangemaakte CTPC code !

Varia
www.labolokeren.be
Resultaat via SMS

Afspraak maken
09/329 23 03
! Gratis test enkel vanaf
01/07 met ZELF
aangemaakte CTPC code !
Afspraak maken met CTPC
code via
mijngezondheid.be of link
op onze website
Email invullen bij boeken
afspraak
Online via
brusselsairport.ecocare.ce
nter/nl/

www.cri.be
resultaat via SMS en/of
mail

www.medina.be
Resultaat via SMS en/of
mail

Op voorhand te betalen
met bankcontact (€40,44)
Resultaat via mail en/of
SMS

Gewone test (€67): 24u-36u
resultaat
Sneltest (€135): 04u-12u
resultaat

Hoe kan je zelf een CTPC code aanmaken om een test te boeken bij een van de labo’s vanaf 01/07?
➔ Vanaf 01/07/’21 is het mogelijk een CTPC code aan te maken via de website www.mijngezondheid.be
o Je logt in met een eID lezer of met de “itsme” app op de smartphone
➔ Met deze code kan je dan zelf online een afspraak maken bij één van de labo’s voor een gratis test (enkel indien je nog niet
gevaccineerd bent)

Hoe kan je een certificaat om te reizen bemachtigen?
➔ Het certificaat is geldig voor 3 zaken
o Een volledige vaccinatie
o Een negatieve PCR <72u oud
o Een bevestigde COVID infectie <6 maanden geleden
1. Je kan dit certificaat zelf opvragen via https://www.mijngezondheid.belgie.be. Zie de kolom “COVID-19 – Persoonsgegevens”
o Je logt in met een eID lezer of met de “itsme” app op de smartphone
o Klik op “Eu digitaal COVID certificaat”
2. Je kan dit ook zelf opvragen via http://helena.care/code
o Klik na het inloggen in de kolom links op het tabblad ‘certificaten’
3. Men kan ook rechtstreeks de smartphone app “CovidSafeBE” downloaden. (opgelet, het zijn deze exacte letters, er zijn veel
namaakapps)
o Na inloggen via “itsme” zijn de certificaten rechtstreeks beschikbaar op de smartphone
4. Iedereen die geen toegang heeft tot een computer of smartphone kan een papieren certificaat opvragen per post via 078 78 78 50
o Je dient er rekening mee te houden dat dit langer duurt

