
 

 

 

 

Protocol bij melding COVID-19 virus         september 2020 

 

Inleiding 

Het virus wordt overgedragen van persoon op persoon, via druppels uit de mond van een besmet 
persoon. Druppels die in de lucht komen via hoesten, niezen en hard praten/zingen. Deze druppels 
kunnen of direct ingeademd worden of via de handen in de mond/neus of ogen komen. 

Iemand is besmettelijk vanaf 2 dagen voor er klachten zijn tot en met de eerste 8 dagen nadat de 
klachten zijn begonnen. Iemand met weinig of geen klachten is niet erg besmettelijk. De 
besmettelijkheid is over als iemand minstens 24 uur klachtenvrij is. 

Ventilatie zorgt voor een snelle verspreiding van kleine druppeltjes, waardoor iemand minder 
druppeltjes inademt. Hoewel het (nog steeds) niet is aangetoond dat besmetting via kleine 
druppeltjes kan plaatsvinden, is het algemene advies ruimtes waar veel mensen verblijven goed te 
ventileren. 

Het algemene advies voor binnenruimtes is om mensen een vaste zitplaats aan te wijzen, 1,5 meter 
van elkaar. 

Zonder gezondheidscheck is een maximumaantal personen van 100 personen in een ruimte 
toegestaan. Mits voldoende afstand en gescheiden verkeersstromen in de zaal en bij de toiletten. 

Binnensporten (zoals bridgen) zijn toegestaan, mits iedereen 1,5 meter afstand kan houden. Lokale 
autoriteiten en voorzitters van veiligheidsregio’s hebben het recht toestemming te verlenen voor 
bijeenkomsten. Maar zij hebben tevens het recht bijeenkomsten te verbieden, of “herstelperiode” op 
te leggen wanneer de GGD heeft geconstateerd dat er (meerdere) besmettingen op locatie hebben 
plaatsgevonden. 

BCLH mag met de in ons protocol vastgelegde maatregelen bridgedrives organiseren. 

 

Wat te doen als er toch een speler met een COVID-19 besmetting heeft gespeeld? 

De speler meldt dit zodra bij hem/haar een besmetting is vastgesteld bij het bestuur, Marlou 
Meuleman 06-51977988, naam, telefoonnummer en emailadres staan tevens op de website van 
BCLH vermeld. 

Marlou vraagt aan de persoon: 

1. Wanneer hij/zij gespeeld heeft. 
2. Wanneer de klachten begonnen zijn. 
3. Wanneer de test positief was. 



 

 

 

Zij vraagt de naam voor eigen archief, maar de persoon is niet verplicht de naam door te geven. Zij zal 
deze gegevens vertrouwelijk gebruiken. Zij zal, indien door u gewenst, contact met deze persoon 
onderhouden. 

Vervolgens licht Marlou het bestuur en de wedstrijdleider(s) in. Zij doet dit anoniem, zij doet de 
melding alleen wanneer de persoon gespeeld heeft. In verband met de besmettelijke periode 
hanteert zij de quarantaineperiode vanaf 2 dagen voordat de eerste klachten duidelijk waren. 

Een beschikbaar bestuurslid stelt (op basis van de uitslag op de uitslagenpagina) de lijst met 
emailadressen op van degenen die op het betreffende dagdeel hebben gespeeld.  Marlou vraagt aan 
de WL welke mensen er nog meer aanwezig waren, zoals barmedewerkers (zie 
https://lci.rivm.nl/informatie-contacten-patient), waarna de betreffende spelers van dat dagdeel  
geïnformeerd worden over het feit dat er een speler positief getest is en dat zij hun eigen gezondheid 
in de gaten moeten houden. 

De naam van de besmette persoon mag in verband met privacywetgeving nooit via een officiële 
mededeling vanuit BCLH bekend worden gemaakt. 

 

 

 


