
 

	Rol	van de covid manager	
 

Als covid manager van jouw club, ben je de contactpersoon voor Belgium Rugby en Rugby 
Vlaanderen over alles wat covid-19 aanbelangt.  

De verantwoordelijkheid van de club covid manager bestaat uit het reduceren van het risico 
om een covid-19 besmetting in zijn club te hebben door de covid-19 richtlijnen te volgen die 
op https://rugby.vlaanderen/covid19/ staan.  

De covid manager heeft 5 belangrijke taken	:  

1. De covid richtlijnen communiceren en coördineren in zijn club 
2. Het praktijk gebeuren (trainingen, wedstrijden,..) organiseren met aandacht voor de 

covid richtlijnen 
3. Aftoetsen met de trainer en manager van de ploeg of alle richtlijnen gerespecteerd 

worden.  
4. Ervoor zorgen dat alle spelers geregistreerd zijn bij elke activiteit op de club 
5. Ingrijpen indien er zich een besmetting voor doet.  

Voor de registratie van spelers kan je een inschrijvingslijst in Twizzit gebruiken	. Dit kan op 
twee manieren	:  

1. Via een digitaal inschrijvingslijst met mogelijkheid voor een poster QR code. Meer info 
op	: https://support.twizzit.com/v2/knowledgebase/category/covid19 

2. Je kan ook telkens de aanwezigheid vragen van spelers, nadeel is dat enkel spelers in 
de database dit kunnen aanduiden (dus geen nieuwe spelers of toeschouwers): 
https://support.twizzit.com/v2/knowledgebase/article/use_presences  

Het is cruciaal dat elke individu op de club zijn verantwoordelijkheid neemt om de regels op te 
volgen. Spreek personen aan die zich hier niet aan houden!  

Tracht als club zeker het volgende te voorzien zodat alles veilig kan verlopen	:  

• Genoeg ontsmettingsgel voor en na de training 
• Desinfectie vloeistof om rugby materiaal en risicozones te ontsmetten (deurklinken, 

WC, bar, enz..) 
• Correcte opvolging van de horeca richtlijnen voor de bar/kantine 
• Het dragen van een mondmasker is verplicht, uitgezonderd tijdens het sporten 
• Sensibiliseer je leden dat ze afstand houden en elkaar niet aanraken 
• Gebruik duidelijk signalisatie in de club  
• Zorg dat elke speler de affiche kent «	mag ik trainen	?	». Dit is ook nuttig voor de 

ouders en trainers om te weten.  

De herstart van de competitie hangt af van een correcte opvolging in de club! 


