De club en Corona
Vervoer naar wedstrijden.
Het is toegestaan om mensen uit een ander huishouden mee te nemen in de auto. Het advies is om
dan een mondkapje te dragen. Kinderen jonger dan 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/verkeer-openbaar-vervoergrensstreek/vervoer-met-de-auto-of-taxi
Besmetting.
Leden die positief testen op het coronavirus moeten dit zo snel mogelijk doorgeven aan het bestuur.
Samen met de GGD zal het bestuur af stemmen wat de vervolg stappen zullen zijn voor andere leden
of teamgenoten met wie de patiënt in contact is geweest.
Mocht je met iemand in (nauw) contact zijn geweest die besmet blijkt te zijn, dan schrijven de regels
van de overheid voor dat je tien (10) dagen in quarantaine gaat en contact opneemt met de GGD.
Wacht hier niet mee tot je klachten krijgt, je kunt namelijk voor die tijd al besmettelijk zijn waardoor
de kans bestaat dat je dan meerdere mensen besmet.
Als er iemand binnen je team besmet is zal er eerst worden gekeken naar hoe lang jullie met elkaar in
contact zijn geweest. De GGD heeft hierbij als regel dat als je minder dan 15 minuten binnen 1,5
meter van elkaar bent geweest je een ‘overig, niet nauw contact’ bent. Blijf echter je gezondheid in
de gaten houden en neem je verantwoordelijkheid, bij twijfel is het dringende advies om 10 dagen
thuis te blijven.
Bronnen:
https://ggd.groningen.nl/
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid19/ziekte#:~:text=De%20periode%20tussen%20het%20moment,de%202%20en%2014%20dagen.
Klachten.
Bij verkoudheidsklachten of koorts moet je thuisblijven en je laten testen ook al zitten we midden in
het griepseizoen. Pas als de test negatief is mag je weer sporten.

Besmettingen bij andere clubs.
Via de wedstrijdsecretarissen staan we in contact met Rugby Nederland en alle clubs waar we tegen
spelen. Als andere clubs Corona gevallen melden kunnen we via E-rugby snel achterhalen of er kans
is dat spelers van RCG risico lopen op besmetting en hier actie op ondernemen.
Verantwoordelijkheid.
Als we samen onze verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van elkaars en onze eigen gezondheid
kunnen we de invloed van Corona beperken. We willen tenslotte allemaal beginnen aan het nieuwe
seizoen waar we al zo lang naar toe werken, laten we ervoor zorgen dat we dat met elkaar tot een
succes maken.
Voor het rood, voor het geel, voor het zwart, Family!
Heb je nog vragen?
Mail dan naar bestuur@rugbyclubgroningen.nl of app Jaap op 06-54341679.

