
Protocol bij positieve test wedstrijdzwemmen MSV Zeemacht  

 

Inleiding 

Met de start van de trainingen en wedstrijden in het nieuwe seizoen, het toenemende 
aantal besmettingen in Nederland, en het aanstaande griepseizoen is het risico reëel dat er 
binnen de afdeling leden positief getest worden op het corona virus. Dit protocol geeft weer 
hoe de afdeling zal handelen indien er leden positief getest worden op het corona virus. Ten 
allen tijden zal er met het bron- en contactonderzoek van de GGD Hollands Noorden (tel: 
088-0100500) moeten worden afgestemd. 

 

Algemeen 

Indien een lid positief getest wordt op het corona-virus moet het lid (of ouders indien <18 
jaar)  dit zo snel mogelijk melden aan de afdelingsvoorzitter Gini Mosch (email: 
wedstrijdzwemmen@zeemacht.nl  of per telefoon: 0223 – 615505). De afdelingsvoorzitter 
zal hierna de algemene voorzitter van MSV Zeemacht inlichten, het hoofd van Aquacentrum 
Den Helder en de trainersgroep en overleggen over verdere acties. 

 

Positieve test van zwemmend lid ouder dan 12 jaar 

Alle zwemmers die in de week voorafgaand aan de positieve test met betreffende lid in 
dezelfde baan hebben gezwommen zullen dringend verzocht worden niet meer te komen 
trainen en in quarantaine te gaan.  De periode van quarantaine zal in overleg met GGD 
Hollands Noorden zijn.  

Leden die niet in dezelfde baan hebben getraind als het positief getest lid maar wel op 
dezelfde tijden hebben getraind worden geïnformeerd over de corona-melding. Indien zij 
altijd 1.5 meter afstand hebben gehouden kunnen zij blijven trainen mits ze zich aan de 
richtlijnen blijven houden (1.5 meter afstand, desinfectie, etc.). Wel moeten zij alert zijn op 
symptomen van corona en thuis blijven en zich direct laten testen bij symptomen. Pas bij 
een negatieve uitslag kan er dan weer worden getraind. 

Leden die niet op dezelfde tijden hebben getraind kunnen gewoon blijven trainen. 

De naam van het positief getest lid mag wel intern richting de leden worden bekend 
gemaakt, in overleg met betreffende lid, maar niet extern worden gecommuniceerd. Dit in 
het kader van de privacy wetgeving en omdat het bron- en contactonderzoek van de GGD 
verder contacten zal opsporen. 

Positieve test van zwemmend lid jonger dan 12 jaar 

In het ongebruikelijke geval dat een lid jonger dan 12 jaar (minioren) positief wordt getest 
zal overlegd worden met de GGD of quarantaine noodzakelijk is voor zwemmers die in 



dezelfde baan hebben getraind. De ouders van de minioren zullen ingelicht worden en 
gevraagd worden alert te zijn op symptomen. De naam van het positief getest lid mag  
alleen in overleg met de ouders van het betreffende lid worden gecommuniceerd.  

 

Positieve test van trainer 

Indien een van de trainers van MSV Zeemacht positief getest wordt zullen alle leden (en 
ouders indien <18 jaar), die aanwezig waren bij de trainingen van deze trainer in de week 
voorafgaan aan de test, geïnformeerd worden. Zwemmers worden gevraagd alert te zijn op 
symptomen van corona en thuis blijven en zich direct laten testen bij symptomen. Pas bij 
een negatieve uitslag kan er weer worden getraind. 

Indien een zwemmer tijdens de training voor langer dan 15 minuten geen 1.5 meter afstand 
heeft kunnen houden of in direct contact is geweest met deze trainer (bv handen schudden) 
is quarantaine noodzakelijk en kan er geen training worden gevolgd. 

De naam van het positief getest trainer mag wel intern richting de leden worden bekend 
gemaakt, in overleg met betreffende trainer, maar niet extern worden gecommuniceerd. 

 

Meerdere positieve testen 

Indien er meerdere positieve testen binnen een korte tijdsbestek (dagen tot een week) zijn 
van leden zullen alle trainingen worden stilgelegd totdat overleg met de GGD heeft 
plaatsgevonden. Hierna zal bekend worden gemaakt hoe de trainingen weer worden 
opgestart. 

 

Positieve test van deelnemer/official/vrijwilliger zwemwedstrijd 

Het kan ook voorkomen dat bij wedstrijden waaraan MSV Zeemacht deelneemt er een 
positieve getest zwemmer heeft deelgenomen. Indien dit een lid is van MSV Zeemacht en 
de positieve test binnen een week na deelname aan een zwemwedstrijd is, zal de 
organisatie van betreffende wedstrijd op de hoogte worden gesteld. Hierbij zal worden 
doorgegeven in welke programma, serie en baan de zwemmer heeft deelgenomen en waar 
de zwemmer was geplaceerd tijdens de wedstrijd. Organisaties kunnen dan officials en 
zwemmers informeren die in de nabijheid hebben vertoefd van betreffende zwemmer. 
Alleen indien officials en zwemmers voor langer dan 15 minuten geen 1.5 m afstand kunnen 
hebben nemen van betreffende zwemmer tijdens de wedstrijd zouden zij in quarantaine 
moeten gaan. 


