PROTOCOL CORONA GERELATEERDE KLACHTEN
Als je Corona gerelateerde klachten hebt:
•
•

•

Blijf thuis en maak een testafspraak met de GGD;
Informeer de corona coördinatie van de vereniging door mail te
sturen naar bestuur@zvsassenheim.nl Geef daarbij aan start
klachten en of je vanaf 2 dagen voor start klachten (nauw) contact
hebt gehad met ander leden van de vereniging;
Informeer volgens bestaande (team) afspraken je trainer en of
coach.

Als je positief getest wordt:
•
•

•

Ga je in quarantaine (uitgangspunt is 10 dagen), volg advies GGD;
Informeer je direct de corona coördinatie door een mail te sturen
naar bestuur@zvsassenheim.nl met daarin ook het advies van de
GGD;
Neem contact op met je huisarts als de klachten ernstiger van
aard worden.

Bron en contactonderzoek na positieve test
•
•
•
•

•
•
•

Voor een mogelijk bron- en contactonderzoek houden we een
aanwezigheidsregister bij. Trainers zijn hier verantwoordelijk voor;
De GGD doet een bron- en contactonderzoek, bepaalt
vervolgstappen en van toepassing zijnde maatregelen;
De GGD kan contact opnemen met (trainings)teamleden;
Als je als enige positief wordt getest, wordt dit door de GGD in
eerste aanleg aangemerkt als “toeval” en ziet de GGD het
(trainings)team als “overige niet-nauwe contacten”;
Het (trainings)team mag doorgaan met sporten/trainen en aan
wedstrijden deelnemen. Alertheid is geboden;
Twee of meer positief geteste sporters uit één huishouden worden
als één besmetting gezien;
Als twee of meer sporters uit dezelfde trainings(team) positief zijn
getest, dan heeft mogelijk verspreiding binnen het (trainings)team
plaatsgevonden: Het hele (trainings)team gaat in quarantaine en
volgt de adviezen van de GGD op!

PROTOCOL CORONA GERELATEERDE KLACHTEN
Einde Quarantaine/weer deelnemen
•
•
•

Als de quarantainetijd (GGD) er op zit èn je bent 48 uur klachtenen symptoomvrij;
Je mag tot 10 dagen na een positieve test niet trainen of
deelnemen aan wedstrijden;
De einddatum voor quarantaine die de GGD hanteert kan eerder
liggen dan tien dagen. Voor het aanvangen van sporten houden
we echter vast aan de KNZB-norm van tien dagen na een
positieve test. Deze KNZB-norm is namelijk gebaseerd op
medische risico’s als een sporter te snel weer zou gaan sporten.

Corona Coördinatie:
•
•
•
•

•
•
•

Zorgt voor registratiemap/systematiek en ziet toe op gebruik
daarvan door kader;
Informeert kader van (trainings)team indien leden zich laten
testen en bij positieve testen;
Informeert leden van een (trainings)team als daar, mede op advies
van GGD, noodzaak toe is.
Besluit tot eventueel stoppen activiteiten (trainings)team(s)
preventief vanuit klachtenbeeld, op advies GGD of bij niet naleven
corona maatregelen;
Informeert de KNZB als een (trainings)team in quarantaine is;
Informeert de KNZB als beperkingen zijn opgeheven;
De Corona Coördinatie bestaat uit Maaike Hofland (ZTC), Jeroen
Meijer (WPC) en Frank van Nobelen (VZ).

