
            

WAT BIJ SYMPTOMEN? 

WAT BIJ BESMETTING? 

 

 

 

 

 

 Een speler vertoont Covid – 19 symptomen. 

 

De belangrijkste symptomen: hoesten – koorts – kortademigheid – geur- en smaakverlies – 

grieperig gevoel. 

 

 De speler brengt zijn trainer(s) en/of iemand van de sportieve cel op de hoogte. 

 De speler komt NIET trainen en/of deelnemen aan wedstrijden. 

 De speler raadpleegt zijn huisarts. 

 De speler volgt uiteraard het advies van de huisarts. 

 Indien CORONA-POSITIEF onmiddellijk de trainer(s) en/of een lid van de sportieve 

cel op de hoogte brengen (zie volgend punt) 

 

 Een speler heeft zelf thuis contact gehad met een hoog risicopatiënt (bijv. opgebeld door 

contact tracing of zelf risico gelopen) 

 

 De speler gaat best vrijwillig 14 dagen in quarantaine 

 

 

 Een speler test POSITIEF. 

 

 Er wordt onmiddellijk contact opgenomen met de trainer(s) en/of een lid van de 

sportieve cel. 

 Op hun beurt brengen zij onmiddellijk de algemeen TVJO op de hoogte. 

 De ouders van de teamgenoten worden op de hoogte gebracht (aanwezigheden 

worden bijgehouden op PSD en/of digitaal wedstrijdblad) 

 Alle teamgenoten gaan gedurende 14 dagen in quarantaine en nemen contact met 

hun huisarts. 

 

 Mogelijke scenario’s. 

 

 De speler gaat 2 weken in quarantaine en krijgt daarna groen licht van de huisarts 

om de trainingen te hervatten. 

 

 De huisarts beslist om een test uit te voeren. Indien negatief moet op de 9° dag na 

het laatste contact met de besmette speler een nieuwe test uitgevoerd worden. 



Indien opnieuw negatief kan de huisarts beslissen om de quarantaine vervroegd te 

laten eindigen. 

 

 De speler test positief. Deze speler blijft uiteraard 14 dagen in quarantaine en kan 

pas hervatten na groen licht van de huisarts. 

 

 De speler test een eerste keer negatief maar de 2° (na 9 dagen) positief. Deze 

speler gaat in quarantaine tot 14 dagen na de 2° test. Pas na toestemming van de 

huisarts kan hervat worden. 

 

 Wat vermelden bij contact met de huisarts (belangrijk om gedetailleerde info te geven)? 

 

 De grootte van de bubbel waarin de speler zich bevindt (groep waarmee gespeeld 

en getraind werd). 

 Welke contacten zijn er geweest (wedstrijden en/of trainingen)? 

 Naamlijst van de overige aanwezigen. 

 De preventiemaatregelen die genomen worden door KVK Westhoek. 

AL DEZE INFORMATIE IS OP TE VRAGEN BIJ DE ALGEMEEN TVJO (Geert Glorie) 

geert.glorie@telenet.be 

0476 / 37 70 75 

 

KVK Westhoek hoopt uiteraard dit noodplan niet te moeten uitrollen maar men weet nooit. 

De preventieve maatregelen zijn daarom levensbelangrijk! 

 Mondmasker verplicht bij betreden stadion. 

 Handhygiëne. 

 Circulatieplan volgen. 

 Gebruik kleedkamers tot minimum beperken (bij voorkeur niet – indien toch max. 10’) 

 Iedereen EIGEN DRINKFLES! 

 Horecaverplichtingen naleven in de kantine. 

 Eén ouder mag aanwezig zijn. VOORAF REGISTREREN (kan per week – via Pro Soccer Data) 

 Aanwezigheid spelers wordt voor de trainingen door de trainers geregistreerd op PSD – 

voor de wedstrijden door middel van het officiële digitale wedstrijdblad. 

 Ook de aanwezige ouders van bezoekende ploegen worden geregistreerd!  
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