PROTOCOL VOOR SPELER/COACH DIE POSITIEF GETEST IS OP COVID-19 OP TOERNOOI
Omdat het helaas nooit uit te sluiten is dat je in nauw contact komt met iemand die corona heeft of besmet raakt, heeft de KNLTB een protocol
opgesteld voor spelers met klachten en/of een positieve corona test of die als nauw contact beschouwd worden.
Het protocol vind je in dit document. Let op: Nationale wet- en regelgeving van de lokale gezondheidsautoriteiten met betrekking tot Covid-19
moeten altijd gevolgd worden en gaan vóór de KNLTB-richtlijnen.
Een aantal aanvullingen op het protocol:
1. Indien een speler in isolatie of quarantaine zit blijft hij/zij in isolatie of quarantaine zolang dit nodig is.
a. Quarantaine- en isolatieregels afhankelijk van de lokale regelgeving.
2. Gezamenlijk met ouders, de betrokken speler en de KNLTB wordt er een oplossing gezocht voor het begeleiden van de speler in
isolatie of quarantaine.
a. Mogelijkheid voor de ouder om naar de locatie toe te reizen op eigen kosten.
b. De KNLTB Coach reist terug naar Nederland of naar een ander toernooi (altijd na overleg met alle partijen).
3. Het hotel wordt voor de speler in isolatie of quarantaine doorbetaald.
Bovenstaande aanvullingen zijn alleen van toepassing voor spelers die mee gaan met een, door de KNLTB, begeleid toernooi en als dit
toernooi onderdeel is van hun, door de KNLTB opgestelde, wedstrijdprogramma. Voor toernooien die hier niet onder vallen, zijn de
bovenstaande aanvullingen niet van toepassing. Wel adviseren wij om ook dan het protocol aan te houden.
Mocht het voorkomen dat een coach positief getest wordt dan dient hij zich aan hetzelfde protocol te houden. In overleg met de spelers en de
KNLTB zal er gekeken worden naar een passende oplossing.

HEB JE ÉÉN VAN DE VOLGENDE COVID-19 SYMPTOMEN?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koorts (meer dan 38°C)
Koortsig gevoel
Hoesten
Keelpijn
Kortademig
Ongewoon vermoeid
Koude rillingen
Overgeven
Diarree
Misselijk
Buikpijn
Verlies van smaak of reuk

VOORAFGAAND AAN HET TOERNOOI, OFF-SITE
•
•

Ga niet naar de toernooilocatie toe.
Neem contact op met je coach, de Covid-19
official van het toernooi en/of de toernooiarts.

IN HET HOTEL

OP DE TOERNOOI-LOCATIE

• Ga niet naar het toernooi maar isoleer je in je
hotelkamer.
• Neem contact op met je coach, de Covid-19
official van het toernooi en/of de toernooiarts.
• Vraag of zij een Covid-19 test kunnen regelen.

• Geef aan je coach, de Covid-19 official of de
toernooiarts door dat je klachten hebt en vraag
of zij een Covid-19 test voor je kunnen regelen.
• Ga naar de daarvoor aangewezen ruimte.
• Verlaat in overleg met je coach, de Covid-19
official en/of de toernooiarts op veilige wijze
het toernooi en ga naar het hotel.

COVID-19 TEST IS
NEGATIEF

COVID-19 TEST IS POSITIEF -> Informeer jouw team en laat hen dagelijks testen

GEEN SYMPTOMEN

GEEN SYMPTOMEN

Geen verdere actie nodig.

•

WEL SYMPTOMEN

•

Herhaal de test de volgende dag. Houd
in de tussentijd afstand van anderen,
gebruik je mondkapje en ga zo mogelijk
in isolatie.
Indien de tweede test ook negatief is
mag je uit isolatie. Blijf wel afstand
houden van anderen en gebruik je
mondkapje, totdat je klachten weg zijn.

•

Ga in isolatie zo lang als het
land van verblijf dit
voorschrijft.
In Nederland kan isolatie
opgeheven worden indien
je na 5 dagen nog steeds
geen klachten hebt die
passen bij corona.
Indien
je
volledig
gevaccineerd bent of in het
laatste half jaar corona
heeft gehad, mag in
Nederland de isolatie na
drie dagen opgeheven
worden.

MILDE SYMPTOMEN
•
•

Ga in isolatie zo lang als het
land van verblijf dit
voorschrijft.
In Nederland kan de isolatie
opgeheven worden als het
minimaal 7 dagen is na het
begin van de klachten en je
24 uur geen klachten meer
hebt gehad die passen bij
corona.

ERNSTIGE SYMPTOMEN
•
•

•
•

Ga in isolatie
De toernooiarts, Covid-19
official en/of coach zullen
ervoor zorgen dat je
adequate medische zorg
krijgt.
Je coach houdt dagelijks
contact met je.
De duur van je isolatie hang
af van de ernst van je ziekte
en de lokale wet- en
regelgeving in het land van
verblijf.

KRITIEK
• Je wordt opgenomen in het
ziekenhuis.
• Door de begeleidende staf of
toernooileiding zal contact
worden opgenomen met je
familie.
• Medische
zorg
wordt
geleverd door de lokale
medische
staf
en
gezondheidsautoriteiten.

Doorreizen naar een volgend toernooi na een positieve test: Indien je de aanbevolen isolatieduur hebt gevolgd en dus geen klachten meer
hebt, kan je doorreizen naar een volgend toernooi. Is dit niet het geval, dan is het verstandig om terug te keren naar het thuisland.
Terugkeer in Nederland na een positieve test: Je bent weer welkom op het NTC indien je de aanbevolen isolatieduur gevolgd hebt. Tot twee
weken na je positieve test dien je afstand te houden van anderen, een mondkapje te dragen en je zoveel mogelijk in de buitenruimte te
bewegen, om de kans op besmetting van anderen met één van de nieuwe varianten zo klein mogelijk et houden.
Zorg ervoor dat je op reis altijd informatie mee hebt over een eerdere Covid-19 besmetting en/of een vaccinatie. Deze informatie kan bijdragen
aan een verkorting van de verplichte isolatieduur bij een mogelijke besmetting of nauw contact.
Bij vragen kun je contact opnemen met bondsarts Babette Pluim via email b.pluim@knltb.nl of via whatsapp 06-53960026.

