Corona protocol GO‘97
Locatie Randhorst Geldermalsen

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, regels opgesteld door Laco, regels rondom
trainingen en regels rondom 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.
Regels opgesteld door Laco
Laco heeft, als eigenaar van de sporthal, een aantal regels opgesteld die de veiligheid en gezondheid
van ons alle moeten waarborgen.
Extra schoonmaak
Laco draagt zorg voor een intensivering van de schoonmaak van de sporthal.
Ventilatie van de sporthal
Laco is ook verantwoordelijk voor een goede ventilatie van de sporthal. De installatie zoals deze
aanwezig is voldoet aan de criteria van de overheid.
De schermen tussen de velden dienen volledig omhoog te zijn om een goede ventilatie te
waarborgen.
Kantine
De kantine is gesloten.

Regels rondom trainingen
 Ouders kunnen hun kinderen afzetten maar mogen niet mee de zaal in, ook niet tijdens de
trainingen.
 Bij binnenkomst van de sporthal moet je je handen desinfecteren.
 Voor iedereen geldt: Kom zoveel mogelijk omgekleed naar de training en douche het liefste
thuis.
 Er is een looprichting in de sporthal
o Toegang tot de zaal via de deur vanuit de kantine.
o Toegang tot de kleedkamers vanuit de sporthal.
o Om vanuit de kleedkamer naar het veld te lopen mag je via de deur aan de zaalkant de
zaal betreden.
o Na de training verlaat je de zaal/kleedkamer aan de achterkant (squashbanen-kant). Dat
kan of via de kleedkamer of door het gangetje in het midden van de zaal.
 Gebruik kleedkamers:
o Veld 1 gebruikt kleedkamers 1 en 2
o Veld 2 gebruikt kleedkamers 3 en 4
o Veld 3 gebruikt kleedkamers 5 en 6
o Maximaal 6 personen in de kleedkamer, onderlinge afstand 1,5 meter
o Maximaal 3 personen onder de douche, onderlinge afstand 1,5 meter
 Tijdens de trainingen, dus binnen het veld, is de 1,5 meter afstand regel niet van toepassing.
Voor de training en zodra de training is afgelopen geldt deze regel wel.
 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. Ballen dienen met een sopje
schoongemaakt te worden.
 Op woensdagavond, zullen de trainingen die normaal van 19:00 tot 20:30 uur lopen 5 minuten
eerder stoppen en de trainingen die normaal om 20:30 starten, 5 minuten later starten. Dit is om
de drukte rond 20:30 uur te verspreiden en de team de mogelijkheid geven de ballen schoon te
maken.

Regels rondom Wedstrijden
Bij elke thuiswedstrijd (vrijdagavonden en zaterdagen) is een door GO’97 aangewezen Coronacoördinator/zaalwacht aanwezig. Deze ziet erop toe dat alle aanwezigen geregistreerd worden.
Zorg ervoor dat het DWF (digitaal wedstrijd formulier) vooraf aan de wedstrijd is ingevuld.
Spelers
 Bij binnenkomst van de sporthal moet je je handen desinfecteren.
 Kom zoveel mogelijk omgekleed naar de wedstrijd en douche het liefste thuis.
 Er is een looprichting in de sporthal:
o Toegang tot de zaal via de deur vanuit de kantine.
o Toegang tot de kleedkamers vanuit de sporthal.
o Om vanuit de kleedkamer naar het veld te lopen mag je via de deur aan de zaalkant de
zaal betreden.
o Na de training verlaat je de zaal/kleedkamer aan de achterkant (squashbanen-kant). Dat
kan of via de kleedkamer of door het gangetje in het midden van de zaal.
 Gebruik kleedkamers:
o Veld 1 gebruikt kleedkamers 1 en 2
o Veld 2 gebruikt kleedkamers 3 en 4
o Veld 3 gebruikt kleedkamers 5 en 6
o Maximaal 6 personen in de kleedkamer, onderlinge afstand 1,5 meter
o Maximaal 3 personen onder de douche, onderlinge afstand 1,5 meter
o Op de deur van elke kleedkamer wordt aangegeven welk team van welke kleedkamer
gebruik maakt.
 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 niet toegestaan.
Uitzondering hierop:
o De chauffeurs van de uitspelende jeugdteams.
o Bestuursleden en andere kaderleden die uit hoofde van hun functie aanwezig zijn.
Hygiëne
 Op de teltafel staat desinfectiemiddel voor handen en materiaal.
 Reinig de speelbanken bij het wisselen van speelhelft.
 Reinig de materialen (palen, stoelen, banken, telbord, ballenkar, ballen (ballen met een sopje))
na de wedstrijd.
Vervoer naar wedstrijden
 Personen boven de 13 jaar uit een verschillend huishouden in dezelfde auto wordt geadviseerd
een mondkapje te dragen.

