CORONA PROTOCOL VERANTWOORD SPORTEN
BASKETBALVERENIGING THE RED STARS
SPORTHAL BEUKENDAL SOEST
In dit protocol volgen we de richtlijnen en kaders van de Rijksoverheid, zoals deze zijn uitgewerkt
door NOC*NSF en de NBB. Ter verduidelijking volgen hieronder de algemene uitgangspunten zoals ze
op dit moment zijn. De algemene uitgangspunten zijn:
•
•

•
•
•
•
•
•

Heb je klachten? Je blijft thuis tot de klachten over zijn en je laat je testen;
Ga direct naar huis wanneer er 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;
Bij een positieve test: meld de uitslag direct aan je trainer/coach.
Houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
Neem de gebruikelijke veiligheids en hygiëneregels voor iedereen in acht;
Was regelmatig je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van de sportlocatie;
Geen handenschudden: ook geen high five!
En voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!

The Red Stars (extra) uitgangspunten:
•
•
•
•
•
•

Bij binnenkomst in sporthal de handen te desinfecteren met de desinfectie handgel die er staat.
Van het publiek wordt verwacht dat zij constant een afstand in acht nemen van 1,5 meter.
Kleedkamers zijn geopend en zullen worden toegewezen.
Houd je aan de looproute die in de sporthal is aangebracht.
Volg indien nodig instructies van The Red Stars vrijwilligers op.
Het dringend advies voor alle teams (en alle leeftijden) is kom omgekleed naar de sporthal.

The Red Stars vrijwilligers zien erop toe dat iedereen zich aan de regels houdt: we doen echter vooral
een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid en gezond verstand.
Aanwezigheid publiek
Vooralsnog wil The Red Stars publiek mogelijk maken bij de wedstrijden. De tribune in de sporthal
laat echter corona-technisch geen grote hoeveelheden bezoekers toe. Hier gelden de regels:
•
•

De aanwezige toeschouwers nemen plaats op de daarvoor bestemde zitplaatsen. De afgeplakte
plaatsen mogen niet worden gebruikt.
Na afloop van iedere wedstrijd verlaat iedereen meteen de tribune.

De contactgegevens
De contactgegevens die moeten worden verzameld zijn: naam, telefoonnummer en emailadres.
Daarnaast kunnen alleen contactgegevens die zijn gekoppeld aan een wedstrijd spelend team
worden verwerkt. De contactgegevens worden twee weken bewaard conform de GGD-richtlijnen.
Opmerking: dit document is doorlopend onderhevig aan aanpassingen. Controleer het dus
regelmatig voor de laatste versie.

