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Brøndby, 9. januar 2021

Version 2
Coronaprotokol for Landspokalturneringen i DBBF 20/21 gældende fra den 7. januar 2021
I lyset af regeringens udmelding i går den 5. januar 2021, kommer DBBF her med vores retningslinjer gældende for
landspokalturneringen fremover. Helt overordnet er vores tilgang, at vi fortsat følger myndighedernes
retningslinjer. Statsministeren meddelte på sidste pressemøde, at samfundet nu befinder sig i risikoniveau 5, hvor
total nedlukning af også den professionelle idræt er et af de greb, som myndighederne på forhånd har lagt i
værktøjskassen på dette niveau. Vi vil derfor appellere til, at Basketligaen og Dameligaen, vælger en restriktiv
tilgang til undtagelsen og udøvelsen af eliteidræt. Vi skal ikke have for stor opmærksomhed på undtagelsen eller
særlig mange dårlige historier om smittetilfælde mv., før der også kommer skærpede restriktioner inden for profidrætten.
For kampe spillet i landspokalturneringen gælder følgende.
•

Alle spillere, trænere, managers og andre, der er omkring holdet til træning og kamp, skal testes 1 gang
om ugen (skal man spille kamp en onsdag, skal testen være foretaget tidligst torsdagen før) Vi ser helst at
testen bliver foretaget tættere på kamptidspunktet som f.eks. 48 timer før.

•

Dommere skal testes senest indenfor 72 timer før kamptidspunkt, men gerne tættere på kamptidspunktet
som f.eks. 48 timer før.

•

Alle spillere, trænere, managers og andre der følger, med holdet skal fremvise negativ test til kampens
kommissæren 1 time før kampstart.

•

Dommerbordsofficials, kommissærer m.fl. skal bære mundbind hele tiden også når de sidder ned.

•

Begræns antallet af personer der er en del af holdet. (spillere, trænere, managers, fys mm.) Vi har et
ansvar overfor os selv, for andre og hele den professionelle idræt.

•

Alle tests, både PCR og hurtigtest vil være accepteret, men vi anbefaler at klubberne i videst muligt
omfang, benytter sig af PCR-test.

•

I tilfælde af, en spiller, træner, manager m.fl. har symptomer skal vedkommende øjeblikkeligt isolere sig
og ophøre med at træne og spille med holdet. Personen skal testes i henhold til Sundhedsstyrelsens
regler. Dette fritager ikke resten holdet fra at spille kamp.
o

•

Hvis man er nær kontakt, eller har symptomer SKAL der benyttes PCR-test, jf. Sundhedsstyrelsens
retningslinjer.

Nære kontakter afgøres ud fra myndighedernes retningslinjer. Eksempelvis i forhold til hvornår en smittet
spiller sidst har trænet eller været sammen med holdkammerater.

•

Jf. sundhedstyrelsens retningslinjer betragtes man som nær kontakt hvis man har opholdt sig indenfor 2
meters afstand i mere end 15 minutter under aktiviteter der indebærer fysisk anstrengelse, indenfor 48
timer før symptomdebut og/eller positiv test (hvis asymptomatisk). Dvs. hvis den positive spiller har været
til træning indenfor 48 timer før symptomdebut el. positiv test betragtes hele holdet som nære kontakter.
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Opsporing-og-haandtering-af-naere-kontakter
o

Hvis man ikke er i stand at afvikle en fastlagt kamp inden udstået isolation, vil kampen blive flyttet
til et senere tidspunkt når det pågældende hold har overstået isolation og alle har gennemført 2
negative test. Test skal gennemføres på 4. dagen for kontakt med den smittede og igen på 6.
dagen.

•

En fuldbyrdet vaccination fritager ikke personen for test, idet der endnu ikke er bevis for at vaccination
forhindrer at man kan være aktiv smittebærer uden at være syg. https://www.sst.dk//media/Udgivelser/2020/Corona/
Vaccination/26576_SST_VaccIndsats_Pjece_A4_Digital_Tilgaengelig.ashx ?
la=da&hash=B4649FA0CF0BDAE51AF1B797029290B9BC610FB3

•

Fritagelse for test efter endt sygdomsforløb: sundhedsstyrelsens retningslinjer siger at man forventeligt
kan teste positiv i op til 8 uger efter en overstået infektion. https://www.sst.dk//media/Udgivelser/2020/Corona/Retningslinjer/Retningslinjer-for-haandtering-af-COVID-19.ashx
Én spiller kan derfor undlade at teste 8 uger efter deres positive test, men herefter skal de testes på lige
fod med de andre spillere igen.
Vi ved at der vil være en lille mulighed for at man stadig tester positiv alt efter ens sygdomsforløb, men for
at gøre det så tydeligt som muligt, for alle, skal man testes som alle andre efter 8 uger.

•

Tvivlstilfælde afgøres suverænt af landsholdenes lægestab. Henvendelser skal ske i god tid og kun gennem
tjs@basket.dk
Tvivlstilfælde skal være afklaret senest 1 time før kampstart.

Denne protokol kan ændres og opdateres løbende.
Lad den sunde fornuft råde og lad den gennemsyre alt det vi gør, så vi kan passe på hinanden, på andre og vise
myndighederne at vi kan afvikle sport på højeste niveau, på en forsvarlig måde.
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