Corona protocol GO‘97
Locatie Prinsenhof Buren

Teamsport bedrijven in een tijd waarin op vele manieren het Coronavirus om de hoek kan komen
vraagt om discipline van allen die betrokken zijn. Om te voorkomen dat we in een situatie komen
waarin we onze activiteiten weer (tijdelijk) stop moeten zetten heeft het bestuur van GO’97 een
protocol opgezet waarin de regels waaraan eenieder zich te houden heeft zijn vastgelegd.
Wij verwachten van alle leden, ouders en andere betrokkenen dat zij zich aan deze regels houden.
Indien wij constateren dat iemand zich, ook na daarop gewezen te zijn, niet aan de regels houdt
houden wij ons het recht voor deze persoon de toegang tot een sportaccommodatie waar GO’97
gebruik van maakt te ontzeggen.
Het protocol bestaat uit een aantal algemene regels en regels rondom trainingen en wedstrijden.
Algemene regels
Algemene regels, zoals door de overheid vastgesteld en die landelijk gelden, gelden ook voor GO’97
 Blijf thuis bij klachten en laat je testen.
 Pas hygiëne toe.
 Houd 1,5 meter afstand.
 Kom je uit een risicovol gebied (aangewezen door de overheid) ben je niet welkom gedurende de
quarantainetijd.
 Het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te
schreeuwen, dus ook in de sporthal.
Verder geeft de Prinsenhof aan dat zij de schoonmaak intensiveren en dat in samenspraak met de
gemeente de afzuigers harder aangezet gaan worden.
Regels rondom trainingen
 Ouders kunnen hun kinderen afzetten en mogen indien gewenst de training in de zaal volgen,
mits op 1,5 meter afstand van elkaar.
 Bij binnenkomst van de sporthal moet je je handen desinfecteren.
 Voor iedereen geldt: Kom zoveel mogelijk omgekleed naar de training.
 Douchen in de sporthal is niet mogelijk.
 Tijdens de trainingen, dus binnen het veld, is de 1,5 meter afstand regel niet van toepassing.
 Voor kinderen tot 12 jaar gelden geen beperkingen.
 Kinderen van 12 tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te bewaren, afstand tot volwassenen
1,5 meter.
 De trainers:
o Controleren voor de training de gezondheid van de spelers.
o Houden aanwezigheid van de spelers bij.
o Attenderen spelers op desinfectie voor aanvang training.
o Zorgen dat materiaal gedesinfecteerd wordt na gebruik.

Regels rondom Wedstrijden
Bij elke thuiswedstrijd is een door GO’97 aangewezen Corona-coördinator/zaalwacht aanwezig. Deze
ziet erop toe dat alle aanwezigen geregistreerd worden.
Spelers
 Bij binnenkomst van de sporthal moet je je handen desinfecteren.
 Kom zoveel mogelijk omgekleed naar de wedstrijd.
 Douchen in de sporthal is niet mogelijk.
 In het veld tijdens de wedstrijd vervalt de regel van 1,5 meter afstand. Voor de wedstrijd en
zodra de wedstrijd is afgelopen val je onder de regels voor publiek en geldt deze regel wel.
 Wisselspelers moeten 1,5 meter afstand houden.
 Voor kinderen tot 12 jaar gelden geen beperkingen.
 Kinderen van 12 tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te bewaren, afstand tot volwassenen
1,5 meter.
Publiek
 Publiek tijdens de wedstrijden is toegestaan, mits op 1,5 meter afstand van elkaar.

