Voorschoten, 27 augustus 2020
Beste leden,
Met betrekking tot mogelijke besmetting van het corona virus (Covid 19) heeft het bestuur
gemeend een protocol op te moeten stellen
PROTOCOL
In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de
betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen
aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en
contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.
Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15
minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als 'overige
niet nauwe contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden
maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een
van de door de overheid genoemde klachten optreedt.
Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer
dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor
deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid
voorschrijft.
Met andere woorden, meld je als je ziekteverschijnselen hebt, bij de GGD Hollands Midden.
Mocht je positief getest worden dan zal de GGD een bron- en contactonderzoek (BCO-er)
opstarten. De GGD is leidend in het vervolg traject.
Aanleiding tot nader onderzoek
Indien de GGD aanleiding ziet om teamleden nader te onderzoeken zal de GGD u vragen
naar gegevens van de andere teamleden. Geef de GGD in ieder geval het telefoonnummer
van de coach en mogelijk van de andere teamleden.
Let op: bespreek van tevoren, ook als er geen sprake is van besmetting, of je de gegevens
van teamleden aan de GGD mag verstrekken in verband met de Privacy wetgeving (AVG).
Mochten teamleden bezwaar hebben wordt van de coach verwacht dat hij/zij dit doorgeeft
aan het bestuur van HSV-Adegeest.

De GGD zal op basis van bron- en contactonderzoek de besmette speler aangeven welke
regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek, zoals de
teamgenoten van de speler.
In overleg met de GGD vinden trainingen c.q. wedstrijden wel of niet plaats.
GEEN aanleiding tot nader onderzoek
Indien de GGD GEEN aanleiding ziet om maatregelen te nemen richting het HSV Adegeestteam, dan gelden in ieder geval WEL de hierna volgende regels:
1. Te allen tijde houdt u, nadat u van uw teamgenoot hebt vernomen dat hij/zij besmet
is, uw gezondheid de komende 7 dagen in de gaten en respecteert u de 1.5 meter
afstand.
2. Bij ziekteverschijnselen neemt u contact op met de GGD telefoonnummer 0800-1202
(openingstijden 8:30-17:00).
3. Trainingen mogen doorgang vinden;
4. Wedstrijden mogen doorgang vinden.
Heeft u vragen kunt u altijd antwoorden vinden op onderstaande site of de GGD bellen:
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sportveelgestelde-vragen

Het bestuur,
Okke Kervers, voorzitter

