CORONA PROTOCOL
VC INTERMEZZO
VC Intermezzo, strikt een ieder!
SEPTEMBER 2020 - VERSIE 1.3

Richtlijnen veiligheid en hygiëneregels
Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
Ga direct naar huis wanneer tijdens de sportactiviteit klachten
ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
(licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en of plotseling
verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
Vermijd drukte.
Was vaak je handen met water en zeep, ook voor en na bezoek
van de sportlocatie.
Desinfecteer je handen bij binnenkomst van de sportzaal en bij
het verlaten van de sportzaal.
Schud geen handen.

Kinderen tot 12 jaar

Gelden geen beperkingen mbt
onderling contact alsmede de
volwassenen in de zaal en in
kleed en/of doucheruimte.

Kinderen van 13 tot 18 jaar

Gelden geen beperkingen mbt
onderling contact en in kleed
en/of doucheruimte.
Houden 1,5 meter afstand tot
volwassenen.
De afstand geldt niet op het
moment er gezamenlijk getraind
of gespeeld wordt in het
speelveld. Daarbuiten weer wel.

Volwassenen > 18 jaar

Gelden geen beperkingen in de zaal op het moment er sprake is van
een training of wedstrijd.
Houden 1,5 meter afstand tot de coach/trainer.
Houden 1,5 meter afstand bij de reservebank.
Tijdens warming-up ook zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden.
Zowel in de kleedkamer als doucheruimte dient er 1,5 meter afstand
te worden gehouden. Er mogen maximaal 5 personen in de
kleedkamer, waarvan maximaal 2 personen mogen douchen.

Trainer/Coach

De trainer en/of coach is de
corona-coördinator op dat
moment.
Controleer de spelers vooraf
op klachten.
Bij twijfel de betreffende
speler naar huis sturen.
Houd 1,5 meter afstand bij
kinderen > 13 jaar en
volwassenen.
Vermijd geforceerd
stemgebruik (zoals
schreeuwen).

Uitwedstrijd?

Advies: vanaf 13+ jaar adviseren
wij in de auto een mondkapje te
dragen. Daarnaast is de ouder die
rijdt hierin bepalend. Als een ouder
of een volwassenen wil dat er een
mondkapje wordt gedragen in
zijn/haar auto en dit wordt
geweigerd, zal desbetreffende
persoon zelf vervoer moeten
regelen naar de wedstrijd.
Concreet betekent dit 13+ jaar
mondkapjes mee.

Competitie

Controleer de spelers op
klachten (vragen/
waarneembaar).
Er worden geen handen
geschud met de
tegenstander/teamgenoten.
Elleboog of voetje is mogelijk.
Er wordt geen hand gegeven aan
de scheidsrechter.
De spelers hebben de
mogelijkheid om na het inspelen,
tijdens een time out, aan het
einde van de wedstrijd gebruik te
maken van desinfectiemiddel
dat bij de zaaldienst staat.
Er mogen maximaal 5 personen
in de kleedkamer, waarvan
maximaal 2 personen mogen
douchen.
Spreekkoren aanheffen of
zingen en schreeuwen bij
wedstrijden is niet toegestaan
in groepsverband.
Publiek is beperkt toegestaan.
Maximum aantal personen wordt
aangegeven bij binnenkomst van
de sporthal.

Zaaldienst

De zaalwacht is de algemene corona-coördinator op dat moment. Bij vragen
of opmerkingen kun je terecht bij de corona-coördinatoren van de vereniging
Erna Vogelaar en Marjolein van den Boogert via secretaris@vcintermezzo.nl.
Zorgt er voor dat er desinfectiemiddel aanwezig is tijdens de wedstrijden
(staat in het materialen hok).
Zorgt voor hygiëne van sportmaterialen en reinigt deze na elke wedstrijd.
De zaaldienst is verantwoordelijk voor het schoonmaken van de deurklinken
(van het materialen hok en deuren van de sportzaal binnen- en buitenkant) en
de chromebooks.
Spreekt de gasten of leden aan indien blijkt dat er geen sprake is van 1,5
meter.
Kantine sportcomplex de Staver
Maatregelen bij besmetting
Zorg dat je (behalve jeugd) op 1,5
De betreffende speler heeft voor
meter afstand van elkaar zit.
tenminste 14 dagen geen toegang
Registratie is hier noodzakelijk
tot de vereniging.
Indien er alleen wat wordt gekocht De leden van het team worden
bij de balie, dan wordt er een
geïnformeerd.
gezondheidscheck gedaan.
Indien de leden van het team zich
laten testen met een negatief
resultaat, kunnen zij trainingen en de
N.B. de sportkantine van VC
wedstrijden voortzetten, anders niet.
Intermezzo ('T Honk) blijft
Indien er meerdere spelers besmet
gesloten!
zijn, zal de training en/of
wedstrijd(en) worden geannuleerd
en waar mogelijk verplaatst naar een
andere datum ism de Nevobo en de
tegenstander.

