
NIET ZIEK ?

geen symptomen

ZIEK ? ZIEK 
tijdens 

training ?

VERMOEDELIJKE
BESMETTING 

COVID*?
verkoudheid, snot, 
kuchje, maar geen 

koorts …
Geur- of smaakverlies, 

koorts, hoesten, 
kortademig, …

WELKOM op de training !

BLIJF THUIS

tot je geen symptomen 
meer hebt

ONMIDDELLIJKE 
OPHALING 

✓ Afzondering in zaal
✓ Mond/neusmasker
✓ COVID-test via 

huisarts bij 

vermoedelijke besmetting

de afdeling traint door

BLIJF THUIS
✓ Bel de huisarts
✓ Maak lijstje met 

contacten <2 dagen
✓ COVID-test als huisarts 

dit nodig vindt
✓ Huisgenoten blijven ook 

thuis !

NEGATIEVE TEST

WELKOM 
indien symptoomvrij 

met goedkeuring huisarts

de afdeling traint door

POSITIEVE TEST

ZIE VOLGENDE PAGINA

STAPPENPLAN B

ZIEK OF NIET ZIEK ?

STAPPENPLAN A VOOR TRAINERS & GYMNASTEN
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*jijzelf, een gezinslid of huisgenoot

Enkel gymnasten zijn toegelaten in de gebouwen. 
Ouders wachten buiten aan de voordeur 

Indien de uitslag van de test 
niet gekend is vóór de 

volgende training dan blijft de 
ganse afdeling in quarantaine 

tot het resultaat gekend is.
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! Verwittig onmiddellijk de club !
Mail : info@kwtv.be - Tel : 0476 44 79 39

Of verwittig je leiding via Facebook, WhatsApp, …
Je kan daarna door de club worden opgebeld om meer info te geven.

Je bent GYMNAST

BLIJF THUIS
QUARANTAINE
Tot 7 dagen na start van 
de klachten en 3 dagen 

symptoomvrij of volg het 
advies van de huisarts

Positieve COVID-test?

Je bent TRAINER

Wat met je groepsleden ?

-12 jaar +12 jaar

LAAG RISICO

✓ GEEN quarantaine
✓ alert blijven voor 

symptomen
✓ trainer blijft actief

( tenzij er minder dan 1,5m 
afstand werd gehouden en het 
contact meer dan 15min  was)

HOOG RISICO

✓ QUARANTAINE
✓ VERPLICHTE TEST
✓ TRAINER non-actief

BLIJF THUIS
QUARANTAINE
Tot 7 dagen na start van 
de klachten en 3 dagen 

symptoomvrij of volg het 
advies van de huisarts

Wat met je gymnasten ?

+12 jaar

HOOG RISICO

✓ QUARANTAINE
✓ VERPLICHTE TEST

-6 jaar

HOOG RISICO*

✓ QUARANTAINE
✓ test afhankelijk van 

advies huisarts

6-12 jaar

LAAG RISICO
MINDER dan 15min contact 

+ afstand van 1,5m werd 
gerespecteerd

✓ GEEN quarantaine
✓ alert blijven voor 

symptomen

HOOG RISICO
MEER dan 15min contact +  
de afstand van 1,5m werd 

NIET gerespecteerd

✓ QUARANTAINE
✓ test afhankelijk van 

advies huisarts

➢ Verwittig steeds de club wanneer je zelf 
bent aangeduid als HOOG RISICO, of een 
gezinslid positief testte.

➢ De club bezorgt de registratiegegevens aan 
de contact tracing, wanneer deze worden 
opgevraagd.

➢ Meldingen worden anoniem verwerkt.
➢ De club informeert de leden over genomen 

acties bij besmetting.
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*lesgever zonder mondmasker 
(dit is niet verplicht bij kleuters)
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STAPPENPLAN B VOOR TRAINERS & GYMNASTEN

Extra advies bij :
LAAG RISICO
• Beperk sowieso je contacten
• Hou afstand
• Draag een mondneusmasker
• Wees alert voor symptomen
• Contacteer je huisarts bij twijfel

Extra advies bij :
HOOG RISICO
• Laat je testen via de huisarts
• 7 dagen thuisisolatie, test na 5 dagen
• Ontvang geen bezoek
• Neem niet deel aan andere activiteiten
• Wees alert voor symptomen
• Contacteer je huisarts bij twijfel

LAAG RISICO
lesgever met mondmasker

✓ GEEN quarantaine
✓ alert blijven
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