Protocol / Schema bij Covid-19 besmetting
tijdens handbalactiviteit (training-wedstrijdencompetitie) op 01/09/2021
Dit protocol is gebaseerd op de huidige situatie als gevolg van de COVID-19 pandemie. Het
protocol zal worden bijgewerkt als de maatregelen van de overheid worden aangepast.
Dit schema kunnen jullie gebruiken voor een globaal overzicht. Verder vinden jullie
bijkomende definities.
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Belangrijke nota:
Voor personen die een herstelcertificaat kunnen voorleggen van minder dan 180 dagen, is
het volgen van dit schema niet verplicht.

1. Definitie van een contactpersoon (volgens de informatie van infocoronaviris)
Een contactpersoon is iedereen die contact heeft gehad met een bevestigd geval van
COVID-19, 2 dagen voor het begin van de symptomen tot het einde van de
besmettingsperiode (meestal 7 dagen na het begin van de symptomen, of meer als de
symptomen aanhouden).
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Voorbeeld uit het handbal:
Op zaterdag wordt een wedstrijd tussen 2 teams gespeeld en een
speler van een van de twee teams test de volgende woensdag
positief. De teamgenoten van de speler moeten in quarantaine
gaan en het schema volgen als ze contact ze samen hebben
getraind de afgelopen 48 uur voordat het positieve monster wordt
genomen, weekendtegenstanders sowieso NIET omdat het meer dan 48 uur geleden is
tussen het contact en het verzamelen van het positieve monster.
Een speler die symptomen vertoont, mag onder geen enkele voorwaarde door zijn club
aan een wedstrijd worden toegelaten!
Gebruik uw gezond verstand en blijf thuis als je je ziek voelt.

2. Classificatie van contacten (volgens sciensano)
Afhankelijk van het besmettingsgevaar worden de contacten in twee groepen verdeeld.
Hieronder gaan we dieper in op informatie van Sciensano die een impact heeft op
handbal.
A. Hoog risico of nauwe contacten
Voor de volgende mensen wordt het infectierisico als "hoog" beschouwd. Deze
worden in deze procedure aangeduid als “nauwe contacten”:
• Een persoon met cumulatief contact van minimaal 15 minuten op een
afstand van <1,5 m ("face to face"), bijvoorbeeld in een gesprek.
• Een persoon die langer dan 15 minuten in dezelfde kamer of in een
afgesloten omgeving is met een COVID-19 patiënt, niet altijd 1,5 m afstand
houdt en/of voorwerpen deelt.
• Een persoon die direct fysiek contact heeft gehad met een COVID-19
patiënt.
• Een persoon die direct contact heeft gehad met de uitscheidingen of
lichaamsvloeistoffen van een COVID-19-patiënt, bijvoorbeeld tijdens
knuffels of mond-op-mond reanimatie, of contact met braaksel, ontlasting,
etc.
Op basis van bovenstaande informatie classificeren wij een handbaltraining of
een handbalwedstrijd of een langere tijd in de kleedkamer als risicovol contact
of nauw contact voor spelers/speelsters/staf.
B. Laag risico contacten
Voor de volgende mensen wordt het infectierisico als "laag" beschouwd:
•

Een persoon die minder dan 15 minuten in contact is geweest met een COVID19-patiënt op een afstand van <1,5 m (“face to face”)
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•
Een persoon die zich in dezelfde kamer of in een afgesloten
omgeving bevond met een COVID-19 patiënt, maar die minder dan
15 minuten op een afstand van <1,5 m was.
Op basis van bovenstaande informatie classificeren wij een
handbalwedstrijd als een laag risico contact voor
scheidsrechters en tafelofficials/waarnemers.

3. Positieve test binnen een team (training/competitie) voor een
speler/speelster/staff
Zoals gezegd beschouwen we spelers en coaches nu al als risicovolle contacten, zowel
in competities als in trainingen.
We classificeren de coaches daar, ondanks de preventieve maatregelen, omdat ze vaak
langdurig contact hebben met de spelers (trainingen). Ze volgen hetzelfde patroon als
de "sportbubbel" waarbinnen de besmetting kan optreden.
De timing van testen is belangrijk! Neem bij vermoedens of symptomen zo snel
mogelijk contact op met uw huisarts! Voor de kosten en snelheid van testen raden we
je aan om sneltesten uit te voeren bij de apotheek.
Als een positieve test is vastgesteld, moet het schema worden gevolgd voor de
volgende personen:
•
•
•
•

Persoon met de positieve test
Familie van een positief lid
Teamgenoten en staf van een positief lid
Tegenstanders van de vorige wedstrijd (behalve voldoende tijd tussen de
positieve test/symptomen en de wedstrijd, zie punt 1)

Alle activiteiten (trainingen/wedstrijden) dienen per direct stopgezet te worden voor
de betreffende ploeg(s).
Procedure voor contacten met een hoog risico op besmetting:
•

Bent u
•
•
•

•

Bent
•
•

•
•
•

volledig gevaccineerd?
Blijf thuis in quarantaine
Laat u zo snel mogelijk testen
De quarantaine wordt opgeheven op het moment dat u uw negatief
testresultaat ontvangt.
u niet volledig gevaccineerd?
Blijf thuis in quarantaine
Laat je testen:
o Een test op de 7e dag na uw laatste contact met de persoon die
positief is voor het coronavirus.
Bedek uw neus en mond met een mondmasker.
Was regelmatig uw handen.
Verwelkom geen mensen van buiten uw gezin of huishouden.
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•
U kunt alleen naar de dokter, apotheek of supermarkt als u
niet anders kunt. Vraag indien mogelijk een geliefde om de
boodschappen voor u te doen.
•
Neem twee keer per dag uw temperatuur.
•
De quarantaine wordt opgeheven op het moment dat u uw
negatieve testuitslag ontvangt.

Voor het type test om uit voeren moet u het advies van uw dokter en/of van de cel
“contact tracing” u geeft.
Verantwoordelijkheden van de club:
•
•
•

•
•

Annuleer de activiteiten van de bubbel waar de betrokken persoon deel van
uitmaakt per direct.
Informeer zo snel mogelijk de tegenstanders van het afgelopen weekend.
Breng de verantwoordelijke competitie onmiddellijk op de hoogte van de
annulering van komende wedstrijden wegens "overmacht" (zie punt 7) &
informeer de scheidsrechters van de vorige wedstrijd (afhankelijk van het
moment van het positieve geval).
Informeer de tegenstanders indien de wedstrijd wordt afgelast wegens
"overmacht".
Informeer de wedstrijdleider als er meerdere positieve gevallen zijn (zie
scheidsrechters / tafelofficials, punt 4).

4. Positieve test van een scheidsrechters/official/waarnemer tijdens een
wedstrijd
Zoals we hebben aangegeven, beschouwen we scheidsrechters en officials niet als
contacten met een hoog risico, maar als contacten met een laag risico. Dit vanwege
het feit dat er tijdens wedstrijden geen direct contact is tussen spelers of
speelsters/coaches en scheidsrechters/officials en de nodige preventieve maatregelen
voor deze personen zijn vastgelegd in de wedstrijdprotocollen.
Daarom volgen de scheidsrechters/officials in dit geval een aparte procedure:
ze worden aangemoedigd om zichzelf (vrijblijvend) in quarantaine te plaatsen totdat
de testresultaten van de betrokken teams zijn doorgegeven aan de federatie
(verantwoordelijk voor de competitie).
Hier zijn ook twee procedures die u moet volgen:
•
•

Teamtests laten geen positieve gevallen zien: continue waakzaamheid van
symptomen
Teamtesten laten andere positieve gevallen zien: aanmoediging om 10 dagen in
quarantaine te gaan en op de 7e dag na contact te testen; maar niet vereist bij
afwezigheid van symptomen.
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Scheidsrechters / officials kunnen de volgende week worden
aangeduid als ze geen symptomen hebben!
Gebruik je gezond verstand: als je je niet goed voelt, blijf dan
thuis!
Positieve scheidsrechters / officials moeten het Covid-protocol van
normale positieve leden volgen.
Deze maatregel geldt ook in de andere richting: als een scheidsrechter/official positief
is, zijn de teams laagrisicocontacten.

5. Geval wanneer een spelers/speelster/coach in contact is geweest met een
bevestigd positief geval (contact tracing)
Een mogelijke situatie is natuurlijk ook het feit dat een speler/staf wordt
gecontacteerd door de contactopvolging betreffende een contact met een positieve
casus (buiten handbal).
In dat geval gelden de volgende regels:
De persoon (speler/speler/staf) gaat meteen in quarantaine en volgt het schema en de
aanwijzingen van zijn arts op.
Voor de rest van het team, dat derde lijn is in dit contact, kunnen de activiteiten
doorgaan totdat de testresultaten van die persoon bekend zijn:
•
•

Raadpleeg bij een positieve test het schema.
Bij een negatieve test kunnen de activiteiten doorgaan.

In deze situatie kan zich voordoen bij meerdere spelers binnen een team waardoor ze
allemaal niet kunnen deelnemen aan de activiteiten (trainingen en wedstrijden).

6. Belang van de lijsten voor contact tracing
Bovenstaande richtlijnen en procedure benadrukken nogmaals het belang van het
bijhouden van een contactopvolglijst, zowel tijdens wedstrijden als
trainingsactiviteiten. Om te voldoen aan de richtlijnen omtrent privacy dienen de
lijsten na 2 weken vernietigd te worden!
We raden clubs aan om de lijsten gedurende deze 2 weken te bewaren en ze in 3
risicogroepen te verdelen:
1. Contact met hoog risico: spelers / coaches
2. Contactpersoon matig risico: officials/scheidsrechters
3. Contact met laag risico: openbaar (een door het publiek in te vullen lijst bij de
ingang is voldoende)
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Voor de groepen 1 en 2 dient de club bij positief geval contact op
te nemen met de federatie. (zie punt 3: verantwoordelijkheden
van de club).

7.

Voor het uitstellen van een wedstrijd “in geval van

overmacht”
Deze regeling is voor de wedstrijden van het reguliere kampioenschap, het
minikampioenschap PO/PD, Beker van België en alle andere vormen van competities
die georganiseerd worden in België door de KBHB, de VHV of de LFH. In het geval een
uitstel tot wedstrijd wordt aangevraagd, kan de federatie, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen omtrent de privacy, bewijsstukken opvragen of laten
controleren.
In het verlengde van de KBHB reglement 614 F: in het geval dat minstens 3 spelers in
verplichte COVID-quarantaine zijn en daarom verhinderd zijn om deel te nemen aan de
wedstrijd, kunt u een uitstel van een wedstrijd aanvragen wegens "overmacht".
Dit verzoek moet door de club per e-mail worden gericht aan de secretaris-generaal
van de desbetreffende federatie met in kopie de secretaris van de tegenstander. Bij
dit verzoek per mail moet de aanvragende club een getekende “verklaring op eer”
voegen waarmee bevestigd wordt dat er effectief 3 spelers/speelsters verplicht in
quarantaine zitten (zie document in bijlage).
Voor de regionale competities wordt contact opgenomen met het secretariaat van de
desbetreffende Regio.
Bij een dringende oproep worden de contacten telefonisch gedaan.
Bij een goedkeuring stelt de SG of de verantwoordelijke van de Regio een nieuwe
datum vast. De twee secretarissen van de betrokken clubs kunnen, met de verzending
van de e-mail met het verzoek om uitstel, een nieuwe datum voorstellen in
overeenstemming met KBHB-reglement 613:
Als de wedstrijden doordeweeks worden gespeeld, moeten deze plaatsvinden op
dinsdag, woensdag of donderdag en beginnen tussen 19.30 uur en 21.00 uur.
Wanneer de bezoekende club echter meer dan 60 km moet afleggen, moet de
wedstrijd tussen 20.30 uur en 21.00 uur beginnen.
Indien de wedstrijd niet uiterlijk op de laatste dag van de speelronde waartoe ze
behoort (het reguliere kampioenschap / play-off / play-down minikampioenschap /… )
gespeeld kon worden, wordt deze door de aanvragende club verloren verklaard.
In het geval dat de play-offs en/of de finale van de Beker van België niet gespeeld
kunnen worden op de oorspronkelijk geplande data, worden die uitgesteld bij beslissing
van het PUC van de KBHB. Het seizoen wordt beëindigd uiterlijk tijdens het weekend
25/26 juni 2022.
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