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De corona situatie wordt in Nederland steeds erger en ook in Nijmegen gaat het niet goed.
Daarom is dit document opgesteld waarin duidelijkheid wordt gegeven over wat er zal
gebeuren op het moment dat iemand binnen KUNST het coronavirus oploopt.
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Inleiding

KUNST is een studentensportvereniging en als vereniging hoort zij haar
verantwoordelijkheid te nemen, zo ook in betrekking tot corona. In dit document kun je
teruglezen op welke wijze het dagelijks bestuur een eventuele coronabesmetting gaat
aanpakken. Op deze manier weten alle leden wat zij van het bestuur kunnen verwachten
op het moment dat er iemand positief getest wordt op corona of coronaklachten
ontwikkelt.
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Preventief

Om de kans op een coronabesmetting bij KUNST zo klein mogelijk te houden, wordt er van
de leden verwacht de eigen verantwoordelijkheid te nemen: kom niet naar de trainingen
en activiteiten als je corona symptomen vertoont en/of in thuisquarantaine zit. Bij
klachten, laat je testen. Houd je voor de rest ook aan de regels bij het binnenlopen van de
SportQube: kom uiterlijk 5 minuten van te voren, desinfecteer je handen, draag een
mondkapje en houd te allen tijde 1,5m afstand van anderen.
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Opgelopen besmetting

Wij hopen ten zeerste dat dit niet zal gebeuren, maar de kans is nu eenmaal aanwezig dat
een KUNST-lid een besmetting oploopt of coronaklachten ontwikkelt. Daarom wordt er van
elk lid verwacht het bij het bestuur te melden wanneer hij of zij coronaklachten
ontwikkelt en ook wanneer hij of zij positief getest wordt. Dit kan door een mail te sturen
naar bestuur@turnverenigingkunst.nl of door iemand van het bestuur persoonlijk een
berichtje te sturen. Vermeld hierin op welke trainingen (maandag, woensdag, donderdag
of zondag) je tot en met twee dagen voordat je klachten kreeg aanwezig bent geweest. Je
zal volledig anoniem blijven naar de andere leden toe.
Als er iemand op een training is geweest die binnen 2 dagen erna coronaklachten
heeft ontwikkeld en dit ook heeft gemeld, zal iedereen die op die training aanwezig is

geweest op de hoogte worden gesteld. Ook als je niet binnen anderhalve meter bent
geweest van de persoon met klachten wordt er van je verwacht om je niet in te schrijven
voor verdere trainingen en activiteiten, omdat het ten eerste niet met zekerheid te zeggen
is wie dicht bij elkaar in de buurt is geweest en ten tweede om te voorkomen dat corona
zich als een lopend vuurtje onder de leden verspreidt. Als er een negatieve testuitslag
komt, kunnen alle leden zich weer inschrijven voor de trainingen en activiteiten. Als jij
aanwezig was op de desbetreffende training, zul je ook niet toegelaten worden op de
trainingen en activiteiten tot de 5 dagen voorbij zijn.
Alle communicatie zal via mail verlopen. Als er iemand bericht geeft dat hij of zij
coronaklachten heeft, zullen de leden die op dezelfde training waren hiervan zo snel
mogelijk via mail op de hoogte gebracht worden. Daarnaast zal er een mail uitgaan naar
alle leden over dat er een mogelijke coronabesmetting is in trainingsgroep A of B. Zodra er
een testuitslag is zal dit ook weer direct gecommuniceerd worden via mail.
Omdat er tijdens de overlap van de trainingen zoveel mogelijk geprobeerd wordt de
groepen gescheiden te houden, zal eventuele besmetting waarschijnlijk grotendeels
beperkt blijven tot een van de twee trainingsgroepen. De niet getroffen groep en de leden
uit de getroffen groep die niet bij de training aanwezig waren waar iemand met klachten
aanwezig was, mogen nog steeds trainen. Aangezien Marc en Jasper bij allebei de
trainingsgroepen aanwezig zijn en bij een besmetting ook niet meer aanwezig mogen zijn,
zullen de trainingen er in die situatie anders uitzien dan normaal, dit wordt uitgelegd
onder het kopje trainingen.
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Trainingen

KUNST is en blijft een studentensportvereniging en de continuïteit van de trainingen heeft
prioriteit. Daarom is er het volgende plan opgesteld voor het ongelukkige scenario waarin
Marc of Jasper corona oploopt of in quarantaine moet.
Er mag in de SportQube niet getraind worden zonder trainer. Het bestuur zal er
haar uiterste best voor doen om vervangers te vinden onder de KUNSTleden die niet in
quarantaine zitten om zo de trainingen toch door te kunnen laten gaan.
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Tot slot

Dit document bevat alle informatie omtrent de handelingen van KUNST op het moment van
verdenking van of een vastgestelde coronabesmetting. Heb je vragen, opmerkingen of vind
je dat er nog iets ontbreekt, stuur dan een mail naar bestuur@turnverenigingkunst.nl.
Hopelijk blijft iedereen gezond en kan er komend jaar doorgetraind worden in de
SportQube, zonder lockdown-onderbrekingen.

