Flowchart: COVID-19 bij + 12 jarigen
DISCLAIMER: DEZE FLOWCHART IS GEBASEERD OP DE KENNIS VAN HEDEN, 18 SEPTEMBER.
DE KOMENDE PERIODE KUNNEN NOG REGELMATIG AANPASSINGEN VOLGEN OP BASIS VAN INSTRUCTIES VAN DE OVERHEID.

Heb je symptomen?

Ben je gecontacteerd vanuit contacttracing?

* Koorts
* Hoesten
* Grieperig gevoel
* Keelpijn
* ...

Werd je opgebeld met de boodschap dat je in contact
geweest bent met een besmette persoon = High Risk
contact

Contacteer je huisarts
COVID-19 test verplicht (wisser)
Quarantaine (in eigen bubbel) tot resultaat bekend is

Contacteer je huisarts
COVID-19 test verplicht (wisser)
Quarantaine (in eigen bubbel) tot resultaat bekend is

En wat met je teamleden tot je de resultaten van je test hebt? Vraag
advies aan je behandelende arts.

En wat met je teamleden tot je de resultaten van je test hebt? Vraag
advies aan je behandelende arts.

De test is positief = besmette speler

De test is positief = besmette speler

Isolatie (in eigen bubbel) gedurende min. 7 dagen vanaf positieve
test en/of tot einde symptomen (vanaf 7de dag) en/of toestemming
huisarts

Isolatie (in eigen bubbel) Gedurende min. 7 dagen vanaf positieve
test.
En je teamleden? Contacttracing is van toepassing voor iedereen
waarmee je in contact was t.e.m. 2 dagen voor de positieve test

En je teamleden? Contacttracing is van toepassing voor iedereen
waarmee je in contact was t.e.m. 2 dagen voor de eerste
symptomen

De test is negatief

De test is negatief

En je teamleden? Geen impact op spelers/ploeg.

*bij een negatieve test kan de quarantaine opgeheven worden door
in overleg met de huisarts een tweede test te laten doen. Deze 2de
test kan ten vroegste 9 dagen na een high risk contact en min 5
dagen na de eerste test.

Geen quarantaine nodig. Ga niet trainen tot je volledig genezen
bent.

Je moet toch 14 dagen in quarantaine blijven of een 2de test
ondergaan*

Positieve test, wat nu?
1. Contacteer de corona-coördinator van jouw club. Hij/zij zal de eigen spelers en staff informeren zodat ook zij de
nodige maatregelen kunnen nemen. De corona-coördinator verwittigt ook Basketbal Vlaanderen onmiddellijk én stelt
een contactlijst op i.f.v. contacttracing.
2. Stel een contactlijst op i.f.v. contacttracing
Meldingen doe je bij Basketbal Vlaanderen zo:
Mail naar covid@basketbal.vlaanderen met alle details van de situatie EN bel naar 09 352 06 02 om de melding ook
via telefoon te doen indien het een wedstrijddag is.
Basketbal Vlaanderen zal de eventuele tegenstanders (tot dag -2) en de betrokken scheidsrechters (tot dag -2)
informeren

Soorten Risico's (contacten)
Hoog risico (+15 minuten nauw contact)
* Medespelers
* Reisgenoten
* Tegenstander

Laag risico (-15 minuten nauw contact)
* Tafelofficials
* Scheidsrechters
* Terreinafgevaardigde
* Scouter, Kine, anderen op de bank
* Zaalwachter/zaalbeheerder

Anderen
* Supporters

Wat is het verschil tussen (thuis)isolatie en quarantaine?

Maatregelen
Ga in zelfisolatie tot dag +14
Contacteer je huisarts
Onderga een COVID-19 Test (wisser)
Positieve test: 7 dagen quarantaine
Bij negatieve test: eventueel 2de test na 9-11 dagen*

Wees extra waakzaam en volg je gezondheid nauwkeurig
op:
* Temperatuur
* Symptomen

Informeren via website of sociale media

(Thuis)isolatie is enkel voor besmette personen/spelers
Quarantaine is enkel voor personen die een hoogrisicocontact gehad hebben en met een negatieve test

