Het CORONA-virus
Het virus is van mens op mens overdraagbaar. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek
persoon gemiddeld 2 andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus
verspreidt.
Geen hand geven voorafgaand aan een wedstrijd.
Wens elkaar bij de line-up
een prettige wedstrijd,
schud geen handen.
Neem je eigen drinkfles
mee, drink niet uit elkaars
fles/bidon.
Blijf thuis bij verkoudheidsklachten (hoesten en/of
kortademig) en/of
verhoging tot 38,0 graden
Celsius, wanneer je contact
hebt gehad met een patiënt
met het coronavirus of
wanneer je in een gebied
bent geweest waar veel
patiënten zijn met het
nieuwe coronavirus.
Bij milde klachten hoeft de
huisarts niet gebeld te
worden, omdat het een
gewone verkoudheid kan
zijn. Advies is om thuis uit te
zieken en te zorgen dat je
anderen niet besmet. Als de
klachten erger worden,
neem dan telefonisch
contact op met de huisarts.
Omdat de KNVB niet de expertise in huis heeft dergelijke gezondheidsrisico’s goed in te kunnen
schatten, staat zij in nauw contact met het RIVM (RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu), de
GGD (Gemeentelijke GezondheidsDienst) en de ministeries die met deze problematiek bezig zijn.
De KNVB houdt alle berichten nauwlettend in de gaten en nemen hun advies uiteraard over.
Mochten er vanuit de overheid maatregelen worden opgelegd die mogelijk ook het voetbal raken,
dan laat de KNVB dat zo spoedig mogelijk weten. Mochten er op basis van het advies van de RIVM
en GGD door de (lokale) overheden (gemeentes, veiligheidsregio’s, ministeries) maatregelen
worden genomen die het voetbal en/of evenementen met veel bezoekers raken, dan zal de KNVB
die opvolgen en zij raden ons aan dat ook te doen. Maar mochten de (lokale) overheden bepalen
dat wedstrijden gewoon door kunnen gaan, dan volgen wij dit standpunt en dan zullen de
wedstrijden om die reden ook niet door ons worden afgelast.

