SAMEN VOOR ELKAAR
CORONAPROTOCOL DE MORIAAN SYMMACHIA ROOSENDAAL

In dit protocol worden de corona maatregelen beschreven die gelden in sporthal d’n Dijck.
Heb je vragen dan kan je die stellen via secretaris@symmachiaroosendaal.nl
Volg in de zaal de aanwijzingen op de aanwezige corona coördinator!
Onder de volgende kopjes worden de maatregelen toegelicht:
1. Algemene richtlijnen
2. Kinderen tot 12 jaar
3. Kinderen van 13 tot 18 jaar
4. Volwassenen > 18 jaar
5. Trainer/Coach
6. Competitie
7. Veld 3 – De kantine
8. Maatregelen bij besmetting
1. ALGEMENE RICHTLIJNEN
• 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.
• Volg de aangegeven routes in de sporthal.
2. KINDEREN TOT 12 JAAR
• Er gelden geen beperkingen m.b.t. onderling contact.
3. KINDEREN VAN 13 TOT 18 JAAR
•
•
•

Er gelden geen beperkingen m.b.t. onderling contact en in kleed- en/of doucheruimte.
Houd 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.
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4. VOLWASSENEN > 18 JAAR
•
•
•
•
•

Gelden geen beperkingen in het veld op het moment dat er sprake is van een training of
wedstrijd.
Houd 1,5 meter afstand tot de coach/trainer.
Houd 1,5 meter afstand tot elkaar 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 6 personen in de kleedkamer, waarvan maximaal 2 personen mogen tegelijk
douchen.

5. TRAINER / COACH
• De trainer en/of coach is verantwoordelijk en aanspreekpunt voor het naleven van de corona
regels door een team.
• Controleer de spelers vooraf op klachten.
• Bij twijfel de betreffende speler naar huis sturen.
• Houd 1,5 meter afstand.
• Vermijd geforceerd stemgebruik (zoals schreeuwen)
6.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 desinfectiemiddellen die bij de zaaldienst staan.
Omkleden in de kleedkamer die voor je team is gereserveerd.
Er mogen maximaal 6 personen in de kleedkamer, waarvan maximaal 2 personen mogen
douchen.
Spreekkoren aanheffen of zingen en schreeuwen bij wedstrijden is niet toegestaan in
groepsverband.
Yellen is niet toegestaan (ook niet na afronding van een punt)
Arriveer niet eerder dan 45 minuten voor aanvang van je wedstrijd in de sporthal.
Publiek is niet toegestaan bij wedstrijden op Veld 1 of Veld 2.
Indien er op Center Court wordt gespeeld kan er beperkt publiek aanwezig zijn. Publiek zit dan
op de daarvoor aangewezen plekken. Na de wedstrijd verlaat het publiek direct de sporthal.
Bezoekers die niet op het wedstrijdformulier staan dienen zich te registreren bij binnenkomst
(aan de bar in Veld 3).
Achter de wedstrijdtafel zit maximaal 1 teller.
Na de wedstrijd kunnen teams maximaal 1 uur in de sporthal blijven.
Tijdens de wedstrijd volgen we ook het corona protocol van de Nevobo: zie HIER
Voor scheidsrechters is aanvullend het arbitrageprotocol beschikbaar, zie HIER
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7. VELD 3 – DE KANTINE
•
•
•
•
•
•

Alleen bestellen aan de bar.
Neem plaats op een zitplaats. Zijn die niet beschikbaar dan is er geen ruimte in d’n Dijck.
Drank en etenswaar mag alleen genuttigd worden op de gemarkeerde plekken.
Stoelen, krukken en tafels mogen niet verplaatst worden.
De keuken blijft gesloten. Er is een beperkt assortiment beschikbaar.
Betalen met PIN

8.
•
•
•

MAATREGELEN BIJ BESMETTING
De betreffende speler heeft voor tenminste 14 dagen geen toegang tot de vereniging.
De leden van het team worden geïnformeerd.
Indien de leden van het team zich laten testen met een negatief resultaat, kunnen zij trainingen
en de wedstrijden voortzetten, anders niet.
Indien er meerdere spelers besmet zijn, zal de training en/of wedstrijd(en) worden geannuleerd
en waar mogelijk verplaatst naar een andere datum i.s.m. de Nevobo en de tegenstander. Neem
hiervoor contact op met het wedstrijdsecretariaat via
wedstrijdsecretariaat@symmachiaroosendaal.nl

•
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