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 bron- en
contactonderzoek op basis waarvan de gevolgen voor de
teamgenoten worden bepaald.

De speler kan gewoon weer deelnemen aan
alle voetbalactiviteiten.

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. Dan gaan we ervan uit dat teams de wedstrijden gaan spelen.

Wil/moet je als team de wedstrijd toch verplaatsen (vanwege een quarantaineplicht
vanuit de GGD voor één of meerdere teamgenoten of omdat je in de huidige omstandigheden liever niet speelt)? In dat geval volg je de volgende stappen:
B-CATEGORIE VELD:
Neem eerst contact op met de tegenstander voor
verplaatsing naar een ander moment. Mocht je
hier niet tijdig in slagen, zet dan als thuisspelende ploeg de wedstrijd in Sportlink Club op
‘afgelast’ met als opmerking ‘CORONA’ als reden
waarom de wedstrijd niet doorgaat. Informeer
na dit besluit ook direct de tegenstander dat
de wedstrijd niet doorgaat. Ben je de uitspelende ploeg, verzoek dan de thuisspelende ploeg
de wedstrijd op ‘afgelast’ te zetten. (Let op:
wedstrijden kunnen pas twee dagen van tevoren
op ‘afgelast’ gezet worden in Sportlink Club.)

A-CATEGORIE RESERVEVOETBAL
EN JEUGDVOETBAL:
Laat de tegenstander en scheidsrechter direct na
het besluit weten dat de wedstrijd niet doorgaat. Zet als thuisspelende ploeg de wedstrijd in
Sportlink Club op ‘afgelast’, met als opmerking
‘CORONA’ als reden waarom de wedstrijd niet
doorgaat. Ben je de uitspelende ploeg, verzoek
dan de thuisspelende ploeg de wedstrijd op
‘afgelast’ te zetten. (Let op: wedstrijden kunnen
pas twee dagen van tevoren op afgelast gezet
worden in Sportlink Club.)
STANDAARDVOETBAL VELD EN
A- EN B-CATEGORIE ZAAL:
Neem voorafgaand aan de wedstrijd contact op
met de KNVB via 088-0275050.

Uitgestelde wedstrijden plannen we zo snel mogelijk weer in. Dit kan op een doordeweekse avond zijn. Bij veldverenigingen verwachten wij van een club dat zij bij een
dergelijke situatie de inhaalwedstrijd voor eventuele trainingen laten gaan. Bij zaalverenigingen is het mogelijk dat wij de wedstrijd in een andere sporthal en/of andere dag
plannen dan de eerste voorkeur van het team.
Wanneer een club volledig moet sluiten of een voltallige categorie (senioren, junioren
of pupillen) uit het programma moet halen vanwege corona, neem dan direct contact op
met de KNVB via 088-0275050.

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.

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 088-0275050.
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

