Corona-afspraken in de Blinkerd

versie: 18 november

1. Algemeen
- Bij gezondheidsklachten kom je niet naar de Blinkerd. Blijf ook in deze
situaties thuis. Bij de ingang beneden staat een gezondheidscheck; daar
desinfecteer je ook je handen. Ga naar huis als er tijdens de training klachten ontstaan.
- Volwassenen houden voor en na de training 1,5 meter afstand tot iedereen van ten
minste 13 jaar oud.
- Draag in de entreehal en de gang een mondkapje (13 jaar en ouder).
- Er is geen verplichting om te komen trainen.
- Na iedere training moet het korfbalmateriaal gedesinfecteerd worden.
Desinfectiemateriaal wordt door de Blinkerd beschikbaar gesteld.
2.
-

Kantine/kleedkamers
De kantine is gesloten.
Douches en kleedkamers zijn ook gesloten. Je komt dus omgekleed naar de training.
De toiletten in de entreehal zijn geopend.

3. Publiek/ouders
- In de Blinkerd zijn tijdens de trainingen geen ouders/toeschouwers aanwezig.
- Daarom verzoeken wij ouders hun kind(eren) vlak voor de training af te zetten bij de
hoofdingang en daar weer stipt op tijd op te halen.
4. Coronacoördinator (CC)
De CC is aanspreekpunt voor de zaalbeheerder en is op de hoogte van het coronaprotocol. De CC-taken zijn:
- Aanspreekpunt zijn bij eventuele controle op naleving van de regels.
- Erop toezien dat er geen ouders/toeschouwers in de zaal zijn. Alleen spelers, trainers,
teambegeleider, kaderleden en verzorger mogen in de zaal.
- Zorgen dat iedereen direct na een training de zaal verlaat.
- Letten op de 1,5 meter afstand voor, tijdens en na de training bij volwassenen.
5. Trainingen
- De jeugd (t/m 17 jaar) mag trainen binnen 1,5 meter. Partijtjes, eventueel tegen andere
KVS-teams, zijn mogelijk.
- Senioren en recreanten trainen op 1,5 meter van elkaar, in vaste, duidelijk herkenbare
groepjes van maximaal vier personen, met een ruime afstand tussen de groepjes. De
groepjes mogen niet wisselen van samenstelling. De groepjes van 4 onderscheiden zich
door hetzelfde hesje/shirtje. Partijtjes zijn niet mogelijk.
- Op een A-training met zowel 18-jarigen als minderjarigen traint ofwel de hele groep als
18+’ers (zie vorige punt) of traint ieder groepje 18-jarigen (van max. 4 spelers) op
duidelijke afstand van de rest, uiteraard op 1,5 meter en met een onderscheidend
hesje/shirtje.
- Wij vragen de trainers om 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn zodat zij de CC
kunnen helpen met het begeleiden van de spelers.
- Om de trainingstijd zo optimaal mogelijk te gebruiken komt het team dat traint 10
minuten eerder en verzamelt in de ruimte achter de kleedkamers (geldt niet voor de
eerste training). De teams die trainen, stoppen 5 minuten voor tijd en verlaten dan zo
snel mogelijk de Blinkerd. De teams die klaarstaan, zijn al verkleed en mogen de zaal in
na toestemming van de CC. Zij lopen achter de kleedkamers langs en nemen de andere
ingang de sporthal in. Zij nemen de eventuele sporttas mee de zaal in.

