PREVENTIE
FLOWCHART
CORONABESMETTING IN SPORTCLUB OF VERENIGING
Procedure vanaf 25/01/2021

EEN PERSOON BESMET MET COVID-19 IN DE CLUB/VERENIGING?
WAT MET DE ANDERE LEDEN?

COMMUNICATIE BIJ BESMETTE PERSOON IN CLUB/VERENIGING

Besmette persoon was op activiteit van de club/vereniging binnen een tijdspanne van 3 dagen
voor het begin van de symptomen en 7 dagen erna (of langer indien symptomen langer duren)?

Communicatie naar andere leden/ouders

NEE

JA

• Geen contacttracing in club/vereniging
• Geen quarantaine/testing noodzakelijk

Inschatten laag of hoog risico
en te nemen maatregelen.

LAAG RISICO
• Breng leden / ouders op de hoogte van een
mogelijke besmetting
• Deel geen medische gegevens
• Voorbeeldbrief laag risico

HOOG RISICO
• Breng leden / ouders op de hoogte van een
mogelijke besmetting
• Deel geen medische gegevens
• Voorbeeldbrief hoog risico

COMMUNICATIE MET HET LOKAAL COVID-TEAM
LAAG RISICO
• Signalering besmette persoon in club /
vereniging

BLIJF OP DE HOOGTE
SURF NAAR BRUGGE.BE/CORONAVIRUS
VOOR HET LAATSTE NIEUWS, TIPS EN TOOLS

HOOG RISICO
• Signalering besmette persoon in club /
vereniging
• Situatie schetsen
• Te nemen stappen overlopen

OVERLEG MET HET COVID-TEAM VIA INFO@ELZBRUGGE.BE

PREVENTIE

INSCHATTEN LAAG OF HOOG RISICO EN TE NEMEN MAATREGELEN
MEDESPELER/LID OF TRAINER/BEGELEIDER TESTTE POSITIEF
NAUW CONTACT MET BESMETTE PERSOON?

• Afstand van 1,5m niet bewaard gedurende
minstens 15’ zonder mondmasker zowel buiten als binnen
• Meeste indoor sporten zijn hoog risico, tenzij bv. op vaste
plaats op matje.
• Kinderen <13 jaar die buiten sporten of spelen zijn laag risico

NEE

FLOWCHART
CORONABESMETTING IN
SPORTCLUB OF VERENIGING
Procedure vanaf 25/01/2021

JA
LAAG RISICO

HOOG RISICO

• Overleg met lokaal COVID-team (info@elzbrugge.be)
• Eén of meer klachten van deze vier?
		
o koorts
		
o hoesten of ademhalingsproblemen
		
o verkoudheid én andere klachten
		
o niet goed ruiken of proeven

NEE
• 14 dagen verhoogde
waakzaamheid
• Contact met andere
bubbels vermijden*

Test = negatief
• 14 dagen alert zijn op de
4 genoemde symptomen
• Contact met andere bubbels
vermijden*
• Geen quarantaine

• Gezamenlijk vervoer (auto, bus ...) langer
dan 15’ zonder mondmasker
• Geknuffeld, gekust …
• Samen in de kleedkamer, douche

• Contacttracing in club/vereniginig
• Lokaal COVID-team verwittigen (info@elzbrugge.be)
en situatie schetsen
• Speler/lid/trainer/begeleider
- gaat 10 dagen in quarantaine
- test zich 2 keer: test1 zo snel mogelijk na risicocontact,
test2 op dag 7 na risicocontact
- bij ontwikkeling symptomen huisarts contacteren

JA
• Contact met huisarts
die bepaalt of test
noodzakelijk is
• Thuis blijven tot resultaat
bekend is

Test = positief

Test op dag 7 negatief

- Je moet 10 dagen in isolatie
vanaf positieve test
- Je mag pas uit isolatie als je
klachten duidelijk verbeterd
zijn en je 3 dagen koortsvrij
bent

• 7 dagen alert zijn op de 4
genoemde symptomen
• Contact met andere bubbels
vermijden*
• Quarantaine mag stoppen

*Contact met andere bubbels vermijden
• Wat mag wel: naar school, werk
• Wat mag niet:
° bezoek familie, vrienden
° hobby’s, training en wedstrijden

Test op dag 1 of
dag 7 positief
- Je moet 10 dagen in isolatie
vanaf positieve test
- Je mag pas uit isolatie als je
klachten duidelijk verbeterd
zijn en je 3 dagen koortsvrij
bent

