
Protocol H.V. De Cirkeltijgers (mogelijke) corona besmetting 
 
Lieve tijgers, 
 
In dit korte protocol proberen we te beschrijven wat te doen bij een (mogelijke) coronabesmetting. 
We hopen zo te voorkomen dat leden elkaar besmetten en dat we alle trainingen en wedstrijden 
moeten stilleggen voor een langere periode. 
 

1. Het belangrijkste is dat je thuis blijft wanneer je klachten hebt. Laat je testen en volg de 
adviezen rondom thuisquarantaine op van de GGD.  

2. Wanneer een huisgenoot of nauw contact koorts of benauwdheidsklachten heeft, blijf dan 
thuis. Wacht op zijn of haar testuitslag en volg de adviezen van de GGD op.  

3. Wanneer je wordt benaderd door de GGD voor contactonderzoek, volg dan ook deze 
adviezen op. Blijf thuis en laat je testen wanneer je klachten ontwikkeld.  

4. Wanneer je negatief wordt getest of geen klachten hebt ontwikkeld in de periode van 
thuisquarantaine, blijf je thuis tot je huisgenoten ook negatief getest en klachtenvrij zijn.  

5. Wanneer je positief wordt getest, vragen we je om dit te melden bij het bestuur zodat wij 
maatregelen kunnen nemen om de verspreiding van corona onder de leden te voorkomen. 
Je bent natuurlijk niet verplicht om de uitslag van je coronatest met ons te delen, maar het is 
voor ons wel van belang om te weten of we trainingsgroepen waar je intensief contact mee 
hebt gehad thuis moeten laten. De uitslag van jouw test wordt uiteraard niet met de rest 
van de leden gedeeld, we maken alleen bekend uit welke groep/team het lid komt.  

6. Wanneer je liever niet het bestuur informeert over je corona uitslag, dan ben je ook vrij om 
het te delen met de vertrouwenspersoon. Deze zal dan met jou overleggen welke stappen er 
ondernomen moeten worden en kan dan overleggen met het bestuur over eventuele 
maatregelen.  

 
Met deze maatregelen hopen we in alle gezondheid te kunnen blijven handballen komend seizoen 
zonder dat we met de hele vereniging in quarantaine moeten. 
Als je vragen of opmerkingen hebt, laat het ons dan weten via bestuur@cirkeltijgers.nl of bereik ons 
via Jana (voorzitter)  - 0647596005 of Marleen (intern coördinator)- 0642897195 
 
Liefs, 
Het Bestuur  
 
Voor verdere informatie verwijzen wij jullie graag door naar de website van de GGD of van het RIVM: 
GGD: https://ggd.groningen.nl/wat-kan-ik-doen-tegen-corona/ 
RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 
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