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Beste leden en ouder(s)/ verzorger(s),
Zondag 8 maart heeft de GGD Hollands Midden bij een lid van de vereniging het
coronavirus (COVID-19) vastgesteld.
Deze jongeman heeft het virus waarschijnlijk opgelopen in Noord-Italië. Na terugkomst
had de jongen geen gezondheidsklachten. Hij is één keer bij Olympia geweest voor een
teambespreking en aansluitend een training. Omdat hij geen gezondheidsklachten had,
was er voor de GGD Hollands Midden geen aanleiding voor verder onderzoek. Hij was
dus niet besmettelijk tijdens de teambespreking en de training. Na de training voelde de
speler zich niet lekker. Maar omdat hij nog geen verkoudheidsklachten had, was er voor
de GGD geen reden om te testen op het coronavirus. Na een paar dagen is hij alsnog
getest, omdat er toen wel een reden voor was. Daaruit kwam dat hij positief is.
Besmet zonder symptomen: Iemand kan zonder symptomen besmet zijn met het nieuwe
coronavirus. Pas als deze gaat hoesten en niezen kan hij anderen besmetten.
Hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij kan verspreiden. Door hoesten en niezen brengt
hij het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus zo
in de lucht. Als andere mensen die druppeltjes inademen of bijvoorbeeld via de handen in
de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus.
(bron: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden)
Omdat de speler deze klachten niet had ten tijde van de teambespreking en de training,
was hij niet besmettelijk voor anderen.
Maatregelen om corona te voorkomen
De GGD Hollands Midden raadt hygiënemaatregelen aan:
•
het regelmatig wassen van de handen;
•
hoesten en niezen aan de binnenkant van de elleboog;
•
het gebruik van papieren zakdoekjes;
•
geen handen schudden.
Aan personen die klachten hebben of krijgen die passen bij het coronavirus én in
gebieden met wijdverbreide verspreiding (linkje?) zijn geweest, wordt gevraagd thuis te
blijven en contact op te nemen met de huisarts.
Meer informatie
Heb je hierna nog een vraag? Bel het landelijk nummer van het RIVM via 0800 1351 of
bel met onze GGD 088 308 4242 (bereikbaar werkdagen van 08.30 - 17.00 uur). Je kunt
ons ook een e-mail sturen naar het mailadres vragenovercorona@ggdhm.nl.
Ook kun je kijken op de website van GGD Hollands Midden of het RIVM
Met vriendelijke groet,
Team infectieziektebestrijding GGD Hollands Midden
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