Almere City FC en Covid-19 triage
Almere City FC en het vooraf testen van supporters
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In deze tumultueuze tijd is iedereen met
een voetbalhart blij dat de bal weer rolt in
de stadions, zij het met beperkt publiek.
De supporters die wél naar het stadion
kunnen komen, mogen absoluut geen
symptomen van Corona vertonen. Hoe
zorg je als club ervoor dat de supporters
Corona-vrij zijn én dat de 1,5 meter
gewaarborgd
wordt
bij
de
toegangspoorten?
Gezondheidscheck-verplichting
Bij alle grote evenementen, waaronder
voetbalwedstrijden, is het verplicht een
gezondheidscheck uit te voeren bij elke
bezoeker. De gezondheidscheck bestaat uit vijf
vragen gericht op eventuele symptomen van het
Covid-19 virus. Deze gezondheidscheck kan
mondeling worden afgenomen bij binnenkomst,
of via een online vragenlijst op Covidtriage.nl. Dit
is een digitale versie van het door de RIVM
opgestelde
vragenlijst
‘Gezondheidscheck
Contactberoepen’.
Communicatie richting supporters
Gerichte communicatie richting de toeschouwers
is hierbij een must. Almere City FC verstuurt via
de Clubapplicatie een pushbericht met daarin de
melding dat zij de gezondheidscheck moeten
doorlopen voordat zij het stadion betreden.
Perry Hendriks: “Doordat de supporters, voordat

ze bij de stadionpoort aankomen, de
gezondheidscheck hebben gedaan, versnelt dit
de doorstroom bij binnenkomst”. Een snellere

doorstroom gaat rijvorming tegen, waardoor er
minder risico is dat de 1,5m maatregel wordt
overtreden.
Proces (zie volgende pagina)
De volgende stappen worden doorlopen:
1) De supporter ontvangt van Almere City FC een
bericht met daarin de link naar de
gezondheidscheck: www.covidtriage.nl;
2) De supporter vult de vijf vragen naar
waarheid in en klikt op ‘check’;
3) De supporter ziet, bij een negatieve test, een
groen scherm;

Door:

Perry Hendriks (Manager Marketing, Media &
Communicatie), Ezra Eland (Veiligheidscoördinator) en
Daniël Jellema (KNVB Expertise)

“Doordat de supporters, voordat ze bij de
stadionpoort aankomen, de
gezondheidscheck hebben gedaan, versnelt
dit de doorstroom bij binnenkomst”
Perry Hendriks, Manager Marketing, Media & Communicatie -Almere City FC

4) De supporter kan de uitslag van de test met
zichzelf of externen delen (resultaat 48 uur
geldig);
5) De supporter laat het resultaat van de test
zien bij de ingang.

Testresultaat
Wanneer een bezoeker de testuitslag niet kan
aantonen bij binnenkomst van het stadion, dient
de steward de vijf vragen alsnog mondeling af te
nemen. De online test geeft uiteraard geen
garanties over de juistheid van de geboden
informatie en adviezen en is slechts bedoeld als
hulpmiddel bij het uitvoeren van de door RIVM
opgesteld vragen. Een steward heeft dus ook als
taak om eventuele niet naar waarheid ingevulde
tests te identificeren en, waar nodig, de
betreffende bezoeker geen toegang tot het
stadion te verschaffen indien blijkt dat de
bezoeker toch één of meerdere klachten heeft.

Heeft u vragen over bovengenoemd onderwerp?
Neem contact op met KNVB Expertise via
expertise@knvb.nl

Stap 1: www.covidtriage.nl

Stap 3: Uitslag test

Stap 2: Invullen vragen

Stap 4: Resultaat delen

Stap 5: Bewijs Corona-vrij

Iedere club heeft goede voorbeelden. Wat is de Good Practice van jouw club? Neem contact op met KNVB Expertise en deel jouw goede
voorbeeld met je collega’s in het betaald voetbal!

