Corona protocol voor bezoekende competitie teams seizoen 2020/2021


Bij gezondheidsklachten(*zie onderaan dit bericht hoe deze check eruit ziet): blijf thuis!



Houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar.



Veilig gebruik van de sportaccommodaties is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.



Gun elkaar de ruimte en spreek elkaar aan op risicovolle situaties.



De sporthal is waar nodig voorzien van duidelijke looproutes en aanwijzingen.



In de sporthal hangen duidelijk zichtbaar de spelregels en hygiënevoorschriften.



Voor de toiletten zijn desinfecterende middelen beschikbaar op iedere locatie.



Tijdens het sporten gelden geen regels m.b.t. het houden van afstand tot elkaar.



Na je wedstrijd houdt je dus weer rekening met de gestelde 1,5 meter afstand.



Elke baan krijgt eigen shuttles en deze blijven op deze baan liggen.



Voordat we beginnen te spelen desinfecteren we onze handen en de shuttle. Dit gebeurt ook
als we klaar zijn met de wedstrijden.



Alle gebruikte materialen dienen na het gebruik gedesinfecteerd te worden. Desinfecterende
middelen worden hiertoe tot beschikking gesteld.



Toegang tot de sporthal is alleen voor competitiespelers



Kantine is gedurende de wedstrijden gesloten



De 1,5m afstand-regel geldt wel voor volwassenen (vanaf 19 jaar) gelijk vóór en ná de
sportactiviteit.



De kleedruimtes incl. douches zijn beschikbaar voor gebruik. Let hierbij op dat hier de 1,5m
afstand-regel geldt voor volwassenen!! In de praktijk zal dit betekenen dat er slechts een klein
aantal volwassenen tegelijk gebruik kan maken van kleedkamers en douches.



De toiletten dienen ná ieder gebruik te worden gedesinfecteerd door de gebruiker zelf. De
middelen worden hiertoe ter beschikking gesteld.



Er mogen maximaal 16 mensen ( exclusief maximaal 2 barmensen ) in de kantine tegelijkertijd
aanwezig zijn.
Indien je voorzien bent van je natje en/of droogje wordt je geacht te blijven zitten.
Lopen mag maar alleen indien dit noodzakelijk is en je hierbij de aangegeven looplijnen in
acht neemt.
Er mag verder geen andere activiteit plaatsvinden in de kantine, er mag dus bv niet worden
gedart.
Er is een strikte indeling die gevolgd MOET worden, deze komt op de deur van de kantine te
hangen, neem hem goed door voordat je de kantine betreed.
Er is een vast afgifte punt voor drank en spijs ingang kantine en een vast teruggave punt
hoek bij de koffieautomaten/ radio.
Er komen markeringen door de gehele kantine, volg deze nauw op!
Voor de volledige (overheids) voorwaarden geldt verder: Sportkantines, terrassen en
zelfstandige restaurants op sportlocaties zijn open. De rijksoverheid heeft hiervoor duidelijke
regels: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-enbedrijven/horeca. En volg hierbij de protocollen van de KHN (koninklijke Horeca Nederland).
Het bestuur van BC Palemig is in geen enkel geval aansprakelijk voor de gevolgen van het
niet naleven van de gestelde voorwaarden. Komt er een controle dan zijn de op dat moment
aanwezige kantinebezoekers verantwoordelijk voor de gevolgen die hieruit zouden kunnen
voortvloeien.
Indien de regels voor het kantinegebruik niet worden nageleefd zal de kantine per direct weer
gesloten worden.













*Gezondheidscheck We controleren of de sporters die naar de sportlocatie komen klachtenvrij zijn.
Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de speelavond bij
(vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten,
benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling, verlies van reuk of smaak.


