COVID-protocol voor het seizoen 2022-2023
Symptomen en besmetting
Covid-19 is een ziekte die wordt veroorzaakt door een besmettelijk virus uit de familie
van het coronavirus. Dit virus (genaamd SARS-CoV-2) verspreidt zich gemakkelijk van
persoon tot persoon. U kunt besmet zijn met het virus zonder de ziekte te ontwikkelen.
De belangrijkste symptomen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hoesten
ademhalingsproblemen
koorts
pijn
vermoeidheid
verlies van smaak en/of geur
verstopte neus
keelpijn
diarree

Sommige mensen hebben het virus maar geen symptomen.
Als je hoest of niest, komen er kleine druppeltjes in de lucht. De meeste infecties treden
op door nauw en langdurig contact (meer dan 15 minuten binnen 1,5 m). Sommige
druppeltjes kunnen lang in de lucht blijven en onder bepaalde omstandigheden ook
mensen op meer dan 1,5 m afstand besmetten. Verontreiniging kan ook worden
veroorzaakt door contact met geïnfecteerde druppeltjes die zich hebben afgezet op
gladde voorwerpen en oppervlakken (bijv. deurklinken). Het is daarom belangrijk om uw
nauwe contacten te beperken, afstand te bewaren, regelmatig uw handen te
wassen/desinfecteren, uw activiteiten bij voorkeur buiten te doen of de lokalen goed te
ventileren, of een mondmasker te dragen.
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Quarantaine en isolatie
Je moet in quarantaine zodra je je ziek voelt, maar nog niet positief hebt getest op
Covid-19.
U moet in isolatie gaan als u positief test op Covid-19. Isolatie duurt minimaal 7 dagen.
Voor meer informatie over de duur van uw isolatie, klik hier. Neem contact op met uw
arts voor een attest van arbeidsongeschiktheid als uw test positief is en u niet in staat
bent om thuis te werken.
Meer details: https://www.info-coronavirus.be/fr/quarantaine-isolation/

Uitstellen van een wedstrijd “in geval van overmacht”
Deze regeling is van toepassing op de wedstrijden van het reguliere kampioenschap, het
minikampioenschap PO/PD, de Beker van België en alle andere vormen van competities
die georganiseerd worden in België door de KBHB, de VHV of de LFH. Als er uitstel voor
een wedstrijd wordt aangevraagd, kan de federatie, rekening houdend met de wettelijke
bepalingen omtrent de privacy, bewijsstukken opvragen of laten controleren.
In het verlengde van het KBHB-reglement artikel 614.F.: in het geval dat minstens 3
spelers/speelsters in verplichte COVID-quarantaine of isolatie zijn en daarom verhinderd
zijn om deel te nemen aan de wedstrijd, kunt u uitstel van een wedstrijd aanvragen
wegens "overmacht".
Dit verzoek moet door de club per e-mail worden gericht aan de secretaris-generaal van
de desbetreffende federatie met in kopie de clubsecretaris van de tegenstander. Bij dit
verzoek per mail moet de aanvragende club een getekende “verklaring op eer” voegen
waarmee bevestigd wordt dat er effectief 3 spelers/speelsters verplicht in quarantaine
zitten (zie document ‘verklaring op eer’ via www.handbal.be/nl/corona).
Voor de regionale competities neemt men contact op met het secretariaat van de
desbetreffende Regio.
Bij een dringende oproep (vrijdag na 12u00) moeten de contacten telefonisch gelegd
worden. En bij een akkoord moet eveneens telefonisch contact genomen worden met de
aangeduide scheidsrechters en eventueel waarnemer.
Bij goedkeuring van het verzoek tot uitstel van de wedstrijd stelt de secretaris-generaal
of de verantwoordelijke van de Regio een nieuwe datum vast.
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De twee secretarissen van de betrokken clubs kunnen, gelijktijdig met de verzending van
de e-mail met het verzoek tot uitstel, een nieuwe datum voorstellen in overeenstemming
met het KBHB-reglement artikel 613.
•
•

Als de wedstrijden doordeweeks worden gespeeld, moeten deze plaatsvinden op
dinsdag, woensdag of donderdag en beginnen tussen 19.30 uur en 21.00 uur.
Wanneer de bezoekende club echter meer dan 60 km moet afleggen, moet de
wedstrijd tussen 20.30 uur en 21.00 uur beginnen.

Houd er rekening mee dat, in overeenstemming met reglement613.F.2 de PKC een of
meer kampioenschapswedstrijden op dezelfde wedstrijddag kan plannen.
Indien de wedstrijd niet uiterlijk op de laatste dag van de speelronde waartoe ze behoort
(het reguliere kampioenschap / play-off / play-down minikampioenschap /… ) gespeeld
kon worden, wordt deze door de aanvragende club verloren verklaard.
In het geval dat de play-offs en/of de finale van de Beker van België niet gespeeld kunnen
worden op de oorspronkelijk geplande data, worden deze uitgesteld bij beslissing van
het PUC van de KBHB. Het seizoen 2022-2023 wordt uiterlijk tijdens het weekend van 2425 juni 2022 beëindigd.
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