WAT TE DOEN BIJ EEN (VERMOEDELIJKE)
CORONABESMETTING OP DE CLUB?
WANNEER ER SPRAKE IS VAN EEN (VERMOEDELIJKE)
CORONABESMETTING OP DE CLUB NEEM JE ALS BESTUURDER/
WEDSTRIJDSECRETARIS DE VOLGENDE STAPPEN...
HEEFT DE SPELER MET KLACHTEN ZICH LATEN TESTEN?
JA

NEE
Laat de betreffende speler niet meer deelnemen aan alle
voetbalactiviteiten en informeer de teamgenoten.
De speler blijft thuis en neemt contact op met
de GGD voor een testafspraak via 0800-1202 of
ga naar www.coronatest.nl.
De speler neemt niet deel aan voetbalactiviteiten tot de
uitslag bekend is.

LET OP: overige teamgenoten kunnen, mits zij geen
klachten hebben, gewoon blijven deelnemen aan alle
voetbalactiviteiten.

IS DE UITSLAG VAN DE CORONATEST POSITIEF?
JA

NEE

De speler volgt het advies op van de GGD,
gaat 10 dagen in quarantaine en werkt mee aan het bronen contactonderzoek op basis waarvan de gevolgen voor de
teamgenoten worden bepaald.

De speler kan gewoon weer deelnemen aan alle
voetbalactiviteiten.

HEEFT DE GGD OP BASIS VAN BRON- EN CONTACTONDERZOEK BEPAALD DAT ÉÉN OF
MEERDERE TEAMGENOTEN IN QUARANTAINE MOETEN EN/OF ZICH MOETEN LATEN TESTEN?

JA

NEE
Als de GGD op basis van bron- en contactonderzoek niet
adviseert dat teamgenoten in quarantaine moeten en/of zich
moeten laten testen kunnen zij gewoon deelnemen aan alle
voetbalactiviteiten. Dit is dus geen geldige redenen om een
wedstrijd niet te spelen.

We gaan ervan uit dat teams de
wedstrijden dan ook gaan spelen.
Wil je als team desondanks toch de wedstrijd verplaatsen?
- B-categorie veld: neem eerst contact op met de
tegenstander voor evt. verplaatsing naar een ander
moment. Mocht er geen passende oplossing worden
gevonden, neem dan contact op met de KNVB.
A-categorie veld + A- en B-categorie zaal:
neem direct contact op met de KNVB.
Wanneer een team eenzijdig beslist een wedstrijd niet
te spelen wordt dit besluit voorgelegd aan de aanklager
amateurvoetbal.

Doet de GGD geen volledig bron- en contactonderzoek of is het
onderzoek niet op tijd afgerond? Volg dan de richtlijnen van het
RIVM: spelers die 15 minuten of langer binnen 1,5m van een besmet
persoon zijn geweest gaan in quarantaine en nemen dus niet deel aan
voetbalactiviteiten.

KAN JE DOOR DE GGD-VOORSCHRIFTEN GEEN TEAM OP DE BEEN
BRENGEN VOOR DE AANKOMENDE WEDSTRIJD?
Neem zo spoedig mogelijk (waar mogelijk 24 uur voor aanvang wedstrijd) contact op met de
KNVB via 088-0275050 voor een verzoek tot uitstel van de wedstrijd. Vermeld hierbij ook
altijd de door de GGD afgegeven redenen.
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TEAMGENOTEN VAN EEN (MOGELIJK) BESMETTE SPELER

VRAGEN OVER CORONA

Over het algemeen verblijven (buiten)sporters tijdens een wedstrijd
of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere
persoon en ziet de GGD teamgenoten daarom als ‘overige niet nauwe
contacten’. Dit houdt in dat zij wel mogen blijven deelnemen aan
sportactiviteiten maar dat zij na contact met de besmette teamgenoot
wel goed hun gezondheid in de gaten moeten houden. Bij klachten
moeten zij – net als iedereen – contact opnemen met de GGD, een
testafspraak maken en thuisblijven.

Heb je bovenstaande stappen doorlopen maar desondanks toch nog
corona-gerelateerde vragen in het speelweekend? Neem dan contact
op met KNVB Contact via 0800-0275050.
Neem voor advies vanuit de GGD altijd contact op met jouw
regionale GGD. De contactgegevens van jouw regionale GGD
vind je op www.ggd.nl.

VOOR ALLE INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS EN DE GEVOLGEN VOOR HET VOETBAL:

WWW.KNVB.NL/CORONAVIRUS

