COVID-19 PROTOCOL (2)
INGEVAL EEN SPEELSTER EEN VERMOEDEN HEEFT VAN- OF KANS MAAKT OP COVID-19
-

-

-

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een speelster mét of zonder symptomen!
De speelster licht ogenblikkelijk de ploegverantwoordelijke in (die de medische cel van de club inlicht:
jens.hautekiet@skynet.be)
De speelster laat zich asap testen
De ploeg schort de trainingen op tot na de eerste uitslag van de test van deze speelster
De speelster is positief na de eerste test (al dan niet mét of zonder symptomen):
- De speelster licht de ploeg in en gaat 14 dagen in quarantaine / isolatie.
- De ploeg laat zich testen en schort de trainingen op; bij een negatief resultaat van deze test, moet
de ploeg zich opnieuw laten testen ten vroegste 5 dagen na de eerste test (maar minstens ten
vroegste 9 dagen na het contact met de besmette speelster); indien opnieuw negatief, dan mag de
ploeg de trainingen e.d. hervatten
De speelster is negatief na de eerste test (maar had / heeft géén symptomen):
- De speelster blijft in quarantaine tot na de tweede test (ten vroegste 5 dagen na de eerste test (of
ten vroegste 9 dagen na het contact met de besmette contactpersoon); indien dan opnieuw negatief,
mag ze de ploeg opnieuw vervoegen bij de trainingen e.d.
- De ploeg mag (indien geen symptomen) opnieuw trainen (na de uitslag van de eerste negatieve test
van deze speelster dus)
De speelster is negatief na de eerste test (maar had / heeft wél symptomen, reden van de test dus):
- De speelster hoeft niet per sé opnieuw getest te worden (de dokter zal raad geven), want de
symptomen wijzen hoogstwaarschijnlijk op een andere “ziekte” dan Covid-19. Als zij “uitgeziekt” is,
mag ze de ploeg opnieuw vervoegen.
- De ploeg mag opnieuw trainen (na de uitslag van de eerste (en mogelijks enige) negatieve test van
deze speelster).

Weetje:
-

Is er een vermoeden van Covid-19 (bv door direct contact met een andere positief geteste persoon
of omdat je met bepaalde symptomen zit) en moet je worden getest, dan betaalt het ziekenfonds de
kosten.
- Word je via via geconfronteerd met Covid-19 en beslis je zelf om een vrijblijvende test te ondergaan,
dan betaal je de kosten van de test zelf (± 45,00 euro)
Schematisch:

