
HANDLINGSPLAN VED SYMPTOMER & SMITTE MED COVID-19 

Kære instruktører 
Der er netop sendt et brev ud til alle medlemmer af KLG Gymnastik vedr. særlige retningslinjer i forbindelse 
med opstarten i næste uge. KLG Gymnastik opfordrer til, at vi passer ekstra godt på hinanden. Vi 
understreger, at alle, gymnaster såvel som trænere, ved den mindste mistanke om Covid-19 skal blive 
hjemme og ikke deltage i træning. 
 

Symptomer 
• Får en gymnast symptomer under, eller umiddelbart efter en træning, skal holdets instruktør 

kontaktes, herefter er det instruktørens ansvar at videregive beskeden til bestyrelsesformand Maria 
Reuther på 40621450 eller info@klg-gymnastik.dk. 

• Ved mistanke om Covid-19 smitte vil bestyrelsesformanden kommunikere med potentielt smittede 
gymnaster. Øvrige gymnaster skal IKKE foretage sig andet end at være ekstra opmærksom på Covid-
19 symptomer. 

 

Ved positiv Covid-19-test 
• I tilfælde af positiv Covid-19-test er det er vigtigt, at bestyrelsesformanden informeres. 
• Herefter vil alle de personer i foreningen, som gymnasten potentielt kan have smittet, blive kontaktet 

af bestyrelsesformanden eller Styrelsen for Patientsikkerhed for det videre forløb. 
• Ved positiv test henvises gymnasten til at følge de sundhedsfaglige anvisninger fra 

Sundhedsstyrelsen.  
• Hvorvidt et holds træning herefter aflyses i en periode, vurderes i tæt samarbejde med Styrelsen for 

Patientsikkerhed og de sundhedsfaglige myndigheder. 
 

Vigtigt 
• Af hensyn til smittesporing skal der føres protokol over, hvem der er til stede ved alle træninger.  
• Sørg for at læse de hygiejniske retningslinjer godt igennem inden 1. træning. 

 

Kommunikation 
I tilfælde af en positiv Covid-19-test, er det KUN bestyrelsesformanden, der kommunikerer på 
gymnastikforeningens vegne. Dette for at gøre informationer og kommunikationen så ens, præcis og 
troværdig som muligt.   
 
Bestyrelsen i KLG Gymnastik følger udviklingen af smitte i vores lokalområde tæt og vil om nødvendigt 
komme med yderligere tiltag. 
 
Spørgsmål til denne handleplan kan stilles til bestyrelsesformand Maria Reuther på 40621450 eller 
info@klg-gymnastik.dk 
 
Vi glæder os til at tage hul på en ny, om end anderledes gymnastiksæson, og husk at har I spørgsmål, er 
holdets kontaktperson mere end klar til at mødes med jer. 
 
Bestyrelsen i KLG Gymnastik 
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