Handlingsplan ved Corona tilfælde i Gauerslund IF Fodbold
Hvis en spiller eller træner konstateres smittet med CORONA, så gøres følgende

1. Cheftræneren på årgangen informeres straks
2. formanden informeres på mail formand@gauerslundiffodbold.dk
3. Cheftræner og formand udpeger en person på årgangen eller i bestyrelse som håndterer det
videre forløb
4. Denne person kontakter corona hotline for vejledning om det videre forløb som forventes at
være som nedenstående, men corona hotline har sidste ord.
5. Sidste dato hvor personen har været til træning eller kamp identificeres. (hvis det ikke kan
udelukkes at personen har været smittet på denne dato så fortsættes med punkt 5)
6. De spillere/trænere som har trænet eller spillet kamp sammen med personen identificeres,
og som kan betegnes som nære kontakter jvnf. Nedenstående eksempler

Eksempel på nære kontakter
a. En årgang har 16 spillere til træning og de træner på kryds og tværs i løbet af
træningspasset – de er alle at betragte som nære kontakter.
b. En årgang har 30 spillere til træning, og man har straks ved ankomst delt såvel
trænere og spillere op i 3 grupper, som de har holdt sig i hele tiden. Kun den gruppe
som personen har været i betragtes som nære kontakter.
c. En årgang har et hold på 8 spillere og 1 træner til kamp – de betragtes alle som nære
kontakter.
7. Hvis den smittede kan forbindes med en kamp, så skal DBU Jylland, Dommer og modstander
informeres om at der i kamp XXX deltog en spiller fra Gauerslund som efterfølgende er
konstateret smittet.
Der skrives i én mail direkte til DBU Jylland, Modstandes træner og modstander klubbens
kamp fordeler eller formand med cc til formand@gauerslundiffodbold.dk (såfremt mailen
ikke sendes herfra)
8. Disse personer i pkt 6 og 7 betegnes herefter jvnf. Corona hotline som nære kontakter og
skal følge myndighedernes retningslinjer. (vi har ikke ansvaret for modstandere og dommer,
ud over at informere dem.)
https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Naerekontakter
Personer skal
a. Isoleres

b. Testes for Corona
9. Der skrives én mail til disse medlemmer (nære kontakter) med besked om at de betragtes
som nære kontakter og bedes isolere sig og få foretaget en test.
Hvis de efterfølgende har en negativ test kan de komme til fodbold igen.
Hvis de efterfølgende har en positiv test kan de først komme til fodbold igen jvnf. Gældende
retningslinjer fra myndighederne
Øvrige spillere og trænere på årgangen informeres om at en person er testet positiv for corona har
været til fodbold på de angivne dato’er, men at de jvnf. Retningslinjer for nære kontakter ikke
vurderes som være nær kontakt med vedkommende.
Derfor bør de være særlig opmærksomme på symptomer i den kommende periode

Hvad skal der ellers ske på årgangen (individuel vurdering)
Bemærk at det simpelthen kan være umuligt at videreføre aktivitet pga. folk i karantæne
a) Aktiviteter på årgangen indstilles midlertidigt
a. Kampfordeler informeres og skal få kampe udsat/aflyst
b. Formand informeres.
b) Aktiviteter kører videre med de trænere og spillere som ikke er nære kontakter
a. Dette kan i praktisk være meget vanskeligt jvnf. Definition af nære kontakter.
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