Wat te doen bij Corona besmetting?

Annen, 9 oktober 2020

Het zijn bijzondere tijden. Door het coronavirus zijn er veel beperkingen die ook het voetbal raken en
daarover worden de nodige vragen gesteld. De KNVB heeft een lijst opgesteld met de meest gestelde
vragen en de antwoorden daarop. Buitengewoon informatief en te vinden via bijgevoegde link.
Veelgestelde vragen over het coronavirus en voetbal - KNVB Heb je een vraag? Kijk dan eerst in deze lijst.
Mocht je een vraag hebben over het beleid van VV Annen, kijk dan onder de knop https://vvannen.nl/
Update Coronabeleid op de website of neem contact op met één van onze bestuursleden.
Wat moeten we doen als iemand positief getest is op het coronavirus?
KNVB: Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op dat
moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon thuisblijft en de
richtlijnen volgt die de GGD hem/haar oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer
de GGD het advies geeft om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen.
Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan trainingen en
wedstrijden. Komt een team in de problemen omdat meerdere spelers in quarantaine moeten waardoor
er geen volwaardig team opgesteld kan worden, neem dan contact op met de KNVB zodat de gevolgen
voor de competitie (en beker) kunnen worden besproken Lees hier meer van het RIVM over de regels die
gelden bij een positieve test.
Protocol bij besmetting VV Annen
Afspraken binnen VV Annen: een positieve uitslag wordt gemeld bij de leider van je team. Hij of zij
schakelt met het Coronateam (contactgegevens zie onder) en wordt er samen bekeken welke stappen
moeten worden ondernomen (afzeggingen wedstrijden, niet trainen en hoe lang niet etc.). Bij twijfel
altijd even contact opnemen.
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