Stappenplan bij een risicocontact
Wat doe je als iemand laat weten dat hij/zij na de activiteit positief getest is?

Geen paniek

Je hebt veel tijd en moeite besteed aan het veilig organiseren van je activiteit, waardoor je ook
voorbereid bent als je na de activiteit de melding krijgt dat er mogelijk een risicocontact was tijdens
de activiteit.

Covid-verantwoordelijke

Het is belangrijk dat deelnemers op de hoogte zijn van wie ze kunnen contacteren als er sprake is van
een besmetting. Dit is de covid-verantwoordelijke van de activiteit, die ook toekijkt op de naleving
van de maatregelen tijdens de activiteit en het aanspreekpunt is voor deelnemers.

Contactgegevens deelnemers

Het is aangeraden om deelnemerslijsten en contactgegevens te verzamelen van de aanwezigen (met
respect voor de GDPR). Je vindt een voorbeeld op de coronapagina. De contactgegevens kunnen
helpen bij de contactopsporing en op vraag bezorgd worden aan de contacttracers.

Informeren deelnemers

Wie positief geest is, kan door doorgeven via de app Coronalert, als hij/zij die heeft. Als hij/zij zich liet
testen bij een dokter zal dit automatisch doorgegeven worden aan de contactopsporingsdienst. Zij
bellen dan diegenen op waarmee hij/zij contact had. Omdat dit enkele dagen kan duren is het echter
wel nuttig om de deelnemers zelf al te informeren over een mogelijk risicocontact, als je hier als
afdeling van op de hoogte wordt gebracht.
Hieronder vind je voorbeeldbrief die je kan bezorgen aan de deelnemers om hen te informeren over
een mogelijk risicocontact. Let hierbij wel op dat je geen persoonsgegevens kenbaar maakt aan de
andere deelnemers.

Hulplijn

De afdelingsondersteuners en medewerkers van het algemeen secretariaat staan klaar voor jou en je
afdeling. Vragen of opmerkingen? Laat je horen.
Via corona@kwb.be kom je rechtstreeks terecht bij onze coronahelpdesk terecht.

Voorbeeldbrief
Beste,
We hebben vernomen dat na de activiteit een deelnemer positief getest heeft op Covid-19. Na deze
melding werden de contactgegevens van alle deelnemers ter beschikking gesteld aan de contact
tracing. Als er sprake zou zijn van een hoogrisicocontact word je door hen gecontacteerd en
geïnformeerd over eventuele te volgen stappen.
Als je zelf een of meerdere symptomen hebt, raden we aan om je veiligheidshalve te laten testen.
Voor vragen kan u steeds terecht bij onze contactpersoon naam via contactgegevens.
Vriendelijke groeten,
kwb naam afdeling

