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Referentie : Beslisboom COVID-19 Dessel Sport 

maandag 19 oktober 2020 

 
Behoort speler, Trainer, begeleider, vrijwilliger van de 

club tot een risicogroep? 

Nee 

Ja 
Thuis blijven 

 

• Contact met gezinsleden zijn ALTIJD nauwe 

contacten 

• Contact met andere volwassenen en 

kinderen +12 jaar zijn nauwe contacten, als 

er contact was langer dan 15min. ZONDER 

mondmasker en op minder dan 1,5m of bij 

knuffelen, kussen,… 

• Contacten met kinderen jonger dan 12 jaar 

zijn GEEN nauwe contacten 

Heeft u de afgelopen 2 weken nauw contact gehad 

iemand die corona heeft? 

Ja 

 

➢ Bij positieve test blijft u in 

quarentaine tot 7 dagen na afname 

coronatest en tot volledige herstel. 

 

➢ Bij negatieve test blijft u 10 dagen in 

quarentaine, wanneer er symptomen 

verschijnen tijdens deze periode zal 

er opnieuw getest moeten worden en 

begint quarentaine opnieuw 

U blijft thuis en laat zich testen. Ook als er nog 

geen symptomen zijn 

Nee 

 

• Koorts ➔ 38°C en hoger (muv koorts na 

vaccinatie) 

• Hoesten of problemen met ademhaling ➔ 

gekende klachten zoals astma tellen niet 

mee tenzij plots verergeren 

• Verkoudheid en andere klachten 

➔keelpijn, hoofdpijn, ongewone 

vermoeidheid, spierpijn of geen eetlust 

• Niet goed meer kunnen ruiken of proeven 

Heeft u 1 of meerdere klachten van de 4 groepen 

hieronder beschreven? 

 

➢ Bij positieve test blijft u in 

quarentaine tot 7 dagen na afname 

coronatest en tot volledige herstel. 

 

➢ Bij negatieve test bent u terug 

welkom als alle klachten beter zijn 

U neemt contact op met huisarts (wachtpost), 

huisarts bepaald of test noodzakelijk is of niet. U 

blijft thuis tot resultaat bekend is. 

Welkom op de club 
Nee 

Ja 


