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Coronaprotocol competitieseizoen 2020-2021 (sept. 2020)
Bij binnenkomst van de sporthal, dient ieder zich de handen te desinfecteren.
Per team dient een persoon bij de wedstrijdtafel het team te registreren, met de namen van de spelers,
begeleider(s) en aankomsttijd.
Het verzoek aan spelers is om zich thuis al om te kleden, zodat we een doorstroming hebben in de
kleedkamers.
Bezoekers moeten op de tribune plaats nemen met in acht name van anderhalve meter, ook voor spelers
in de zaal geldt dat zij anderhalve meter afstand dienen te bewaren wanneer zij niet op de baan staan.
Bij een jeugdteam mag er 1 volwassen begeleider met de kinderen mee de zaal in.
Men dient de handen te desinfecteren voordat men de baan opgaat (ook tussen verschillende
partijen door), Want dan heb je rondgelopen en aan verschillende dingen gezeten. Dus als je dan
desinfecteert, heb je minder kans je partner te besmetten met iets, en minder kans op besmetting van
baan/materiaal. Desinfectie hangt in ieder kleedlokaal en staat op de wedstrijdtafel.
Na afloop dient 1 speler van elk team zich te melden bij de wedstrijdtafel om het team uit te schrijven.
Sporthal:
De hoofdingang is voor binnenkomst, hier hangt in de hal ook een desinfectie pompje.
In de hal wordt op de monitor ook aangegeven welke kleedkamers er gebruikt kunnen worden.
Voor zowel de kleedruimte als de douches houdt de 1,5 meter regel in acht.
Het verzoek is om na afloop van de wedstrijd de sporttassen zoveel mogelijk in de auto te zetten, om ook
de kantine te ontlasten. Wil je daarna terug naar de kantine, doe dit dan via de hoofdingang.
Gebruik van de kantine:
De kantine is bereikbaar via de hoofdingang, de Kantinebeheerder werkt met briefjes, waar je dan je
naam op in kunt vullen.
Men mag maar met max 30 personen in de kantine.
Men mag alleen aan de tafels zitten, dus niet aan de bar staan
Men mag niet met de tafels/stoelen gaan schuiven.
We hopen dat we er met ons allen rekening mee houden, zodat we wel kunnen blijven sporten en
ook nog gezellig kunnen na kletsen.
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