Vojens Ishockey Klub
En spiller, træner/leder eller person med tæt tilknytning til VIK konstateres smittet:
Den smittede eller en pårørende hertil kontakter hurtigst muligt efter at smitten er konstateret VIK*. Dette gøres
ved at kontakte din Cheftræner eller Chefholdleder. Cheftræneren eller Chefholdlederen orienterer direkte
Bestyrelsen ved at kontakte Sportschefen og Formanden for VIK. Herefter påbegyndes smitteopsporingen og
klubben som helhed bliver orienteret.
VIK tager COVID-19 situationen meget seriøst og har derfor nedsat et COVID-19 udvalg. På hjemmesiden
https://www.vojens-ik.dk/ kan alle løbende se de aktuelle VIK retningslinjer. COVID-19 er stadig et fælles ansvar og
det er dit personlige ansvar at følge regler og retningslinjer. Bla. at blive hjemme hvis du oplever symptomer, sikre
god hånd hygiejne, holde afstand, sidde ned i hallen og undgå unødige ophold i spillergangene.
Nedenstående ses de forskellige steps VIK gennemgår ifm. en konstateret smittet med tilknytning til VIK.
1. Den smittede kontakter VIK via egen Cheftræner el. Chefholdleder. Her er det vigtigt at følgende spørgsmål
besvares klart og tydeligt af den smittede eller en pårørende hertil:
a. Hvor tæt den smittede har været på sine holdkammerater?
b. Hvornår kontakten har været der?
c. Hvor længe den har været der?
d. Anden information som den smittede eller den pårørende finder relevant ift. situationen?
2. Cheftræneren el. Chefholdlederen tager herefter kontakt til Sportschefen for VIK Erik Petersen samt
Formanden for VIK Brian Ahrenkiel.
3. Formanden for VIK aktiverer Corona udvalget og tager kontakt til Styrelsen for
patientsikkerhed/smitteopsporingsenheden på tlf. 32 32 05 11 (Tast2)
4. Sportschefen vil i samarbejde med Corona udvalget samt Cheftræneren el. Chefholdlederen ud fra de
besvarede spørgsmål undersøge hvem der kan være berørt af situationen, og kommunikerer herefter direkte
med de berørte hold og spillere. **
a. Indtil VIK har klarhed over situationen indstilles træningsaktiviteter for potentielt smittede personer
og hold.
5. Sportschefen samt Corona udvalget og Cheftræneren el. Chefholdlederen tager herefter direkte fat i
relevante personer således disse hurtigst muligt kan isolere sig og få taget en test.
a. Når den smittede har en negativ test kan den smittede igen deltage i VIK aktiviteter.
6. Efter alle relevante personer er blevet kontaktet orienteres resten af holdet, samt klubben som helhed.
a. Dette sker via Facebook og/eller mail.
Al pressehenvendelse henvises til VIK´s formand Brian Ahrenkiel. Det er kun VIK`S formand Brian Ahrenkiel der
udtaler sig til pressen. Kontakt data til Formanden og Bestyrelsen findes på https://www.vojens-ik.dk/
Se mere om VIK`s COVID-19 retningslinjer på www.vojens-ik.dk
Du er som medlem, træner, holdleder el. pårørende også velkommen til at kontakte VIK´s COVID-19 udvalg på mail
sup1.vik@gmail.dk

I øvrigt henvises til de enhver tid gældende anbefalinger fra sundhedsmyndighederne www.sst.dk/da/corona og DIU
www.ishockey.dk/covid-19-retningslinjer
Til dig, der er nær kontakt til en person, der er smittet med coronavirus, se dette link:
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-ny-coronavirus

Med ønsket om en god sæson,
/VIK Bestyrelsen
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* Sædvanligvis vil den Corona-smittede ifm. den positive test blive informeret af Styrelsen for patientsikkerhed om, hvem de skal kontakte
mhp. test og karantæne. Husk dog upåagtet stadig at kontakte din Cheftræner eller Chefholdleder, således VIK kan starte
smittesporingsarbejdet hurtigst muligt.
**Hvor mange, der skal i karantæne, når en person bliver testet positiv for COVID-19 afhænger af, om der er tale om nære kontakter eller ej.
Nære kontakter er fx familiemedlemmer, man bor sammen med, eller personer, som man har opholdt sig tættere end en meter af i mere end
15 minutter m.m. I idrætssammenhæng vil nære kontakter altså typisk være holdkammerater, trænere mv.
For at overholde GDPR (Persondataforordningen) må VIK ikke nævne navne på medlemmer med et positivt testresultat, med mindre de
pågældende har givet skriftlig tilsagn til det.

