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Maaseik, 15 september 2020
CORONA - Beslissingskader
Onderstaande regels is een leidraad die SLW Maaseik kan hanteren om de komende weken/ maanden op een
correcte manier beslissingen te kunnen nemen in het weigeren van spelers, trainers, afgevaardigden in trainingen en
wedstrijden en welk advies we gaan geven aan ploeggenoten. Deze regels zijn gebaseerd op volgende websites:
www.info-coronavirus.be
www.sciensano.be
www.voetbalvlaanderen.be
www.sportvlaanderen.be
Wanneer ben je voor de overheid een COVID-19 geval
Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met :
minstens één van de volgende hoofdsymptomen die acuut ontstaan zijn, zonder andere duidelijke oorzaak : hoest,
benauwdheid, plotselinge opkomst pijn in de borst, wegvallen reuk of smaakstoornis.
OF - minstens twee van de volgende symptomen, zonder andere duidelijke oorzaak, koorts, spierpijn, vermoeidheid,
rhinitis, keelpijn, hoofdpijn, gebrek aan eetlust, waterige diarree , acute verwardheid , plotse val
Indien je tot de categorie van een van bovenstaande valt dien je je door de overheid te laten testen.
Enkele definities
-

Een contactpersoon is elke persoon die contact heeft gehad met een bevestigd COVID-19 geval binnen
een tijdspanne van 2 dagen voor het begin van de symptomen tot het einde van de
besmettelijkheidsperiode van het geval (over het algemeen 7 dagen na het begin van de symptomen, of
langer als de symptomen aanhouden).

-

Wat is een nauw contact?
o

o

-

Een persoon met een contact van minstens 15 minuten binnen een afstand van 1,5 m (face to
face) bv. Een gesprek
o Een persoon die meer dan 15 minuten in dezelfde kamer/gesloten omgeving was met een COVID19 patiënt, waarbij niet steeds een afstand van 1,5 m werd gerespecteerd en/of waarbij voorwerpen
werden gedeeld (bv. Douches)
o Een persoon die direct fysiek contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt
Een persoon die meer dan 15 minuten samen met een COVID-19 patiënt heeft gereisd, in eender welk
transportmiddel, zittend binnen twee zitplaatsen (bv. Verplaatsingen naar wedstrijden)

Wat is een laag risico contact?
o Een persoon die minder dan 15 minuten contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt binnen
een afstand van 1,5 m (“face to face”).
o Een persoon die zich in dezelfde kamer/gesloten omgeving bevond met een COVID-19 patiënt,
maar daarbij minder dan 15 minuten binnen een afstand van 1,5 m was.
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Wat verwacht / beslist SLW in welke situatie
Speler/trainer is ziek en vertoont geen symptomen (geen test)



Speler/trainer blijft thuis tot hij genezen is
Coronacommissie neemt geen beslissing

(1) Speler/trainer wordt positief getest:
Besmette persoon:
 Speler/trainer blijft minstens 7 dagen in quarantaine conform de regels van de overheid en tot hij/zij
volledig vrij is van symptomen.
 Speler/trainer brengt een attest binnen van de dokter dat hij terug aan groepsactiviteiten mag meedoen.
SLW start samen met de besmette persoon de contacttracing binnen de club op:


Nauwe contacten:
o
worden doorgegeven en gecontacteerd door contacttracing
o Moet zich laten testen
▪
Positieve test zie (1)
▪
Negatieve test: quarantaine regels conform de regels van de overheid (14 dagen)
o Speler/trainer mag pas terug in de groep komen nadat hij een geldig dokterattest heeft
voorgelegd



Laag risicocontact:
o Wordt geïnformeerd
o Wordt aangeraden om de maatregelen mbt hygiëne, afstand + mondmasker extra op te
volgen.

Speler/trainer/ouder is ziek of vertoont symptomen en dient getest te worden op aanraden van huisarts en/of
school
De zieke:




Licht de club in en laat zich zo snel mogelijk testen
•
Positieve test zie (1)
•
Negatieve test => in quarantaine conform de regels van de overheid
Bezorgt de club een attest van de huisarts wanneer hij terug mag komen.

Huisgenoten ((bv. Broertjes, zusjes, ouders, kinderen….) van bovenstaande persoon die voetballen of taken
uitvoeren binnen de club Mogen zich niet op de club begeven en niet deelnemen aan de (voetbal)activiteiten tot de
uitslag van de test bekend is
o Test van bovenstaande is positief => nauw contact => contacttracing => laat zich testen => zie
regels in (1)
o Indien de test negatief is mogen ze terug de activiteiten hervatten.
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Een speler/trainer is in nauw contact geweest met een COVID-19 geval en dient getest te worden op aanraden
van contacttracing





Komt niet naar de club
Licht de club in en laat zich zo snel mogelijk testen
•
Positief getest => (1)
•
Negatief getest => in quarantaine conform de regels van de overheid
Bezorgt de club een attest van de huisarts wanneer hij terug mag komen.

Huisgenoot van een speler/trainer is in nauw contact geweest met een COVID-19 geval en dient getest te
worden op aanraden van contacttracing
De geteste:
 Licht de club zo snel mogelijk in.
 Blijft in quarantaine conform de regels van de overheid
De speler/trainer:
 Geteste is positief => nauw contact => laten testen (zie nauwe contacten onder 1)
 Geteste is negatief => attest binnenbrengen van huisarts => speler/trainer mag zich terug in de ploeg
begeven.

Tegenstander test positief
Indien een tegenstander positief test wachten we tot contacttracing de club informeert en wachten we hun advies af.

Het laten doorgaan van de wedstrijden van de ploeg wordt beslist op basis van het protocol van voetbal
vlaanderen zie
https://belgianfootball.s3.eu-central-1.amazonaws.com/s3fspublic/voetbalvlaanderen/Competitie/Corona+en+voetbal/Coronaprotocol+Voetbal+Vlaanderen+-+DEF++01+09+20.pdf
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