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Onderwerp: Beleid bij verdenkingen van coronabesmettingen bij GVL

Geachte ouders, verzorgers en leden,
Het coronavirus breidt zich weer uit in Nederland en het is mogelijk dat ook GVL er mee
geconfronteerd gaat worden. We willen u dan ook graag informeren over ons beleid met betrekking
tot ons handelen en de informatie die wij verstrekken in geval van een (verdenking van een)
coronabesmetting van een trainer of een lid.
Onderstaand lichten we verschillende scenario’s toe.
1. Een trainster/lid heeft klachten die passen bij het corona-virus
Wij verwachten dat in geval van één of meer klachten die passen bij het corona-virus de
trainster/het lid thuis blijft totdat hij of zij klachtenvrij is óf een negatieve uitslag op een
coronatest heeft.
Broertjes of zusjes van het betreffende lid kunnen gewoon naar de lessen komen (mits
klachtenvrij uiteraard).
U wordt hierover niet geïnformeerd.
2. Een trainster/lid wordt getest op corona
Van onze trainsters verwachten wij dat, in geval van klachten, zij zich laten testen in het
belang van de collega’s en de kinderen.
Als u uw kind laat testen (hetgeen wij als bestuur adviseren, maar wat de
verantwoordelijkheid van ouders en leden zelf is), dan komt uw kind niet naar de lessen
totdat de uitslag van de test bekend is.
Is de uitslag van de test negatief, dan kan direct weer aangesloten worden bij de trainingen.
De andere trainers en de rest van het team waarmee de persoon die zich laat testen in
contact is geweest, kunnen gewoon doortrainen. Broertjes of zusjes van het betreffende lid
kunnen gewoon naar de lessen komen (mits klachtenvrij uiteraard).
Omdat in de meeste gevallen de uitslag van een test negatief is wordt u hierover niet
geïnformeerd. Ook als de uitslag negatief is wordt u niet geïnformeerd.

3. Een trainster/lid blijkt positief getest op corona
Wij verwachten van u dat als uw kind positief test op corona, u ons dit direct laat weten.
Is de uitslag positief en is er dus sprake van een besmetting met het coronavirus, dan stelt u
direct de vereniging op de hoogte door te bellen met Ynze Haitsma 06-43365280. In dit geval
zullen wij contact zoeken met de GGD en het gegeven advies volgen. De kans op opschorting
van (eventueel zelfs alle) lessen voor de duur van 10 dagen is in dit scenario groot. U wordt
direct geïnformeerd over de maatregelen die worden genomen.

4. Een trainster/lid gaat uit voorzorg in thuisquarantaine, vanwege contact met een
coronapatiënt, maar heeft geen klachten
Broertjes of zusjes van het betreffende lid komen in dit geval niet naar de trainingen.
U wordt hierover niet geïnformeerd. Iemand die geen klachten heeft kan meestal niet
worden getest. Bij het alsnog ontstaan van klachten: zie de richtlijn onder 1. De
eerstvolgende dag na de thuisquarantaine kan de trainster/turnster weer naar de trainingen
komen (mits klachtenvrij).
Wij houden de ontwikkelingen zo goed mogelijk in de gaten en nemen zo nodig specifieke
maatregelen als de situatie daarom vraagt. Wij volgen in principe de richtlijnen en adviezen van de
GGD, RIVM en gemeente, maar als er aanleiding toe is kan er maatwerk worden toegepast. Mocht u
nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van GVL, Ynze Haitsma,
voorzitter.gvl@gmail.com
We zullen bij onverwachte afwezigheid van de hoofdtrainster altijd proberen om vervanging te
zoeken, maar kunnen dat in deze tijd helaas niet meer garanderen. Het kan dus voorkomen dat
lessen uitvallen. Wij berichten hierover op onze Facebookpagina.
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