Stappenplan: wat te doen bij Corona-gerelateerde klachten of
coronabesmettingen bij sporters, trainers en/of coaches?

Algemene uitgangspunten
Als er een of meerdere sporters, trainers en/of coaches corona-gerelateerde klachten hebben dan wel besmet zijn met corona, dan heeft dit
consequenties voor de persoon zelf, maar ook voor zijn/haar teamgenoten, de tegenstander en officials. Wat zijn de consequenties en wat
betekent dit voor het al dan niet trainen en/of spelen van wedstrijden?
In de volgende situaties gaat een sporter, trainer en/of coach in thuisquarantaine door corona:
•
•
•
•
•
•
•

De sporter, trainer en/of coach heeft klachten die passen bij corona;
De sporter, trainer en/of coach heeft corona;
Een huisgenoot van de sporter, trainer en/of coach heeft naast milde corona klachten ook koorts en/of last van benauwdheid;
Een huisgenoot van de sporter/ trainer/ coach heeft corona;
Een huisgenoot van de sporter, trainer en/of coach heeft corona;
De sporter, trainer en/of coach is een nauw contact van iemand met corona (lees verder in dit stappenplan wat nauw contact inhoudt);
De sporter, trainer en/of coach komt terug uit een land waarbij in het reisadvies staat dat hij/ zij in thuisquarantaine gaat.

Corona(-gerelateerde klachten) binnen de vereniging. Wat nu?
Wanneer er binnen de vereniging sprake is van een of meerdere sporters, trainers en/of coaches
met corona-gerelateerde klachten dan wel besmetting met corona, neem je als bestuurder de volgende stappen:

Corona-gerelateerde klachten
Hoeveel personen binnen het team
hebben klachten die passen bij corona?

1 of 2 personen in het
team hebben klachten die
passen bij corona

3 of meer personen in het team hebben ongeveer
gelijktijdig klachten die passen bij corona (dezelfde
dag ontstaan of 1 á 2 dagen verschil)

• Informeer de teamleden en het bestuur zo snel mogelijk.

• Informeer de teamleden en het bestuur zo snel mogelijk.

• De personen met klachten blijven thuis en laten zich
testen. Zolang er geen testuitslag is, trainen en spelen de
personen met klachten niet mee.

• Voor het hele team worden de eerstvolgende training(en) en/of wedstrijd(en)
geannuleerd tot de testuitslagen bekend zijn. De personen met klachten laten
zich testen.

• De overige teamleden mogen gewoon trainen en wedstrijden spelen maar monitoren hun gezondheid nauwkeurig.

• Alle teamleden krijgen het advies hun gezondheid strikt te monitoren. Dit
houdt in: 2 keer per dag temperatuur meten en klachten bijhouden.

Om je te laten testen neem je contact op met de GGD voor een
testafspraak via 0800-1202 of ga naar www.coronatest.nl.

Negatief

De geteste personen zijn niet besmet met corona.
Zij mogen weer sporten, ook als nog niet alle
klachten zijn verdwenen.

Positief

De geteste personen zijn besmet met corona.
Zij volgen de instructies van de GGD op. Zodra zij 24 uur klachtenvrij zijn en
het minimaal 7 dagen geleden is dat zij ziek werden mogen ze weer sporten.

Coronabesmettingen
Hoeveel personen binnen het team zijn
positief getest op corona?

1 of 2 positieve
coronagevallen in het team

3 of meer positieve coronagevallen in het team die
ongeveer gelijktijdig klachten kregen

• Informeer de teamleden en het bestuur zo snel mogelijk.

• Informeer de teamleden en het bestuur zo snel mogelijk.

• De positief geteste speler volgt het advies op van de GGD, gaat
minimaal 7 dagen in isolatie tot het moment dat de speler 24 uur
klachtenvrij is en werkt mee aan het bron- en contactonderzoek.

• De besmetting heeft waarschijnlijk tijdens het sporten plaatsgevonden. De besmettingen
worden door de GGD gemarkeerd als cluster. De positief geteste teamleden volgen het
advies op van de GGD, gaan minimaal 7 dagen in isolatie tot het moment dat de spelers 24
uur klachtenvrij zijn en werken mee aan het bron- en contactonderzoek. Alle overige teamleden gaan 10 dagen in quarantaine vanaf de datum dat zij elkaar voor het laatst zagen.

• Als er in de 48 uur voor het ontstaan van de klachten een
wedstrijd is gespeeld informeer je de tegenstander en officials
ook zo snel mogelijk. Alle personen die in de 48 uur voorafgaand
aan het ontstaan van de klachten in nauw contact* zijn geweest
met de positief geteste speler gaan 10 dagen in quarantaine
vanaf het laatste contactmoment. De overige personen mogen,
tenzij anders aangegeven wordt door de GGD, gewoon trainen
en wedstrijden spelen of begeleiden maar monitoren hun
gezondheid nauwkeurig.
• Komt het team in de problemen omdat meerdere spelers in
quarantaine moeten waardoor er geen team opgesteld kan
worden, volg dan de stappen onderaan dit stappenplan.

• Neem vanuit het bestuur contact op met de GGD en laat je door hen verder adviseren.
• Neem ook contact op met de NTTB om de gevolgen voor de competitie te bespreken. Zie
onderstaande stappen.
• Als er in de 48 uur voor het ontstaan van de klachten een wedstrijd is gespeeld, informeer
je de tegenstander en officials ook zo snel mogelijk. Voor hen geldt dat als zij in de 48 uur
voorafgaand aan het ontstaan van de klachten in nauw contact* zijn geweest met de
positief geteste speler(s) zij 10 dagen in quarantaine gaan vanaf het laatste contactmoment. Wanneer zij niet in nauw contact* zijn geweest mogen zij, tenzij anders
aangegeven door de GGD, gewoon trainen en wedstrijden spelen of begeleiden. Wel
monitoren zij hun gezondheid nauwkeurig.
• Komt het team in de problemen omdat meerdere spelers in quarantaine moeten waardoor
er geen team opgesteld kan worden, volg dan de stappen onderaan dit stappenplan.

*Personen die vallen onder 'nauw contact':
• Huisgenoten
• Personen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand met de positieve speler in contact zijn geweest, bijvoorbeeld bij niet naleven
van de 1.5 meter afstandsregel buiten het sporten om (zittend in de speelzaal, kleedkamer, kantine).

Verplaatsen wedstrijd wegens Corona. Wat nu?
Wil of moet je als team de wedstrijd verplaatsen vanwege een quarantaineplicht voor één of meerdere teamgenoten of omdat je in de
gegeven omstandigheden liever niet speelt? In dat geval volg je de volgende stappen:
• Bij een coronabesmetting en/of quarantaineplicht binnen een team en/of vereniging kan het zijn dat er gedurende een periode door
een team of door een vereniging geen wedstrijden gespeeld mogen worden. De betreffende vereniging dient dit zo snel mogelijk aan de
NTTB en de tegenstanders te laten weten. Bij landelijke competitie de NTTB en H(J)CL. In overleg zal dan gezocht worden naar een vervangende datum voor de wedstrijd(en).
• Indien er een of meerdere spelers van het team quarantaineplicht hebben en het team niet beschikt over voldoende vervangers moet
de vereniging, contact opnemen met de NTTB. Er wordt dan per geval bekeken of de wedstrijd afgezegd mag worden en een
vervangende datum gezocht dient te worden. Bij afzeggingen op het laatste moment of als de NTTB niet bereikbaar is, kan er ook
achteraf nog bekeken worden of dit als afzegging door coronaoorzaken behandeld wordt. Elke afzegging moet wel direct bij de NTTB per
e-mail gemeld worden. Daarnaast dienen de tegenstander(s) en eventueel aangewezen scheidsrechter(s) geïnformeerd te worden.
• Voor het afzeggen wegens een coronabesmetting of corona-gerelateerde klachten, na overleg met de NTTB, worden geen sancties
opgelegd. Hierbij wordt uitgegaan van de integriteit van de verenigingen. De normale invalbepalingen blijven geldig en is het in basis de
bedoeling dat een zieke/geblesseerde speler door een invaller vervangen wordt.
• Wanneer een club moet sluiten of een voltallige categorie (senioren, jeugd, CMV of recreanten) uit het programma moet halen vanwege
corona, neem dan direct contact op met de NTTB.

Contact over Corona-gerelateerde zaken
Heb je vragen over Corona-gerelateerde zaken of wil je een
wedstrijd afzeggen dan wel overleg hierover hebben? Neem dan
contact op met het bondsbureau van de NTTB, buiten kantoortijden per e-mail.
Landelijke competitie:
mail naar: stolwijk@tafeltennis.nl

•

Indien de NTTB op het moment dat je wilt overleggen niet bereikbaar is: bij twijfel = niet spelen! Informeer tegenstander en aangewezen scheidsrechter telefonisch en het bondsbureau van de NTTB per e-mail. De wedstrijdsecretaris
binnen je club kan hierbij helpen.

•

Contactgegevens van de aangewezen scheidsrechter kan de wedstrijdsecretaris vinden.

•

Contactgegevens van de wedstrijdsecretaris van de tegenstander kan de wedstrijdsecretaris vinden. Dien het wijzigingsverzoek in zodat je de contactgegevens ziet en het opnieuw plannen van de wedstrijd wordt opgestart.
Let op: naast het wijzigingsverzoek is er altijd een telefoontje nodig naar de wedstrijdsecretaris van de tegenstander
en de scheidsrechter.

•

Neem voor advies vanuit de GGD altijd contact op met jouw regionale GGD. De contactgegevens van jouw regionale
GGD vind je op www.ggd.nl.

Afdelingscompetities: betreffende competitieleider, te vinden op
de Afdelingswebsite, die je kan vinden via het topmenu op nttb.nl.

Voor alle informatie over het coronavirus en de gevolgen voor het tafeltennis:
nttb.nl/coronadossier
DISCLAIMER
Dit stappenplan is in samenwerking met een arts ontwikkeld waar ook de GGD in mee heeft gedacht. Dit stappenplan geeft richtlijnen hoe te handelen in verschillende situaties. In voorkomende gevallen kan de GGD anders adviseren.
Het advies van de GGD is altijd leidend.

