Corona protocol Volleybalwedstrijden bij vvDVOL in de SPIL in Lent
Coronamaatregelen
Sporten in de SPIL is mogelijk mits de RIVM maatregelen worden nageleefd. Dat betekent:
spelcontact mag tijdens het sporten. Sporters houden voor en na het sporten 1,5 meter
afstand.
blijf na afloop niet in de accommodatie, maar vertrek direct.
kom zoveel mogelijk in sportkleding naar de accommodatie.
toiletgebruik is toegestaan, douchen doen we thuis.
gebruik de reinigingsmiddelen.
Voor wedstrijden in de SPIL is er geen coronacontactpersoon met namenlijst nodig
doordat dit via het DWF (digitale Wedstrijd Formulier) gebeurd.
Bij binnenkomst
Sporters moeten de handen desinfecteren bij binnenkomst.
Iedereen is van harte welkom, maar alleen als op de gezondheidsvragen “nee” is
geantwoord. Deze gezondheidsvragen hangen bij de ingang van de sportaccommodatie.
Beantwoord je een vraag met ja, dan ga je niet de accommodatie binnen.
Bij binnenkomst staan er reinigingsmiddelen klaar voor de sporters. Je kan zelf de
materialen reinigen. Na afloop zet je deze op dezelfde locatie terug en gooi je de
papierendoekjes weg in de daarvoor bestemde prullenbak.
Mocht de beheerder bij binnenkomst twijfelen aan de gezondheid dan kan deze besluiten
de toegang te weigeren. Dit is bindend en staat niet ter discussie. De accommodatie is
voorzien van desinfectiepalen, looproutes en mandjes met desinfectiemiddelen.
Waar mogelijk is er een aparte ingang en uitgang. We houden looproutes zoveel mogelijk
gescheiden. Mocht dit niet kunnen dan houd je afstand en wacht je op elkaar.
Kleed- en doucheruimte, wc’s, tribunes en kantine
Omkleden en douchen doen de sporters zoveel mogelijk thuis. Tribunes zijn geopend. Daar
moet je altijd 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Bezoekers zijn ook verplicht bij
binnenkomst de handen te desinfecteren en de huisregels op te volgen. Er is een maximum
van 20 bezoekers ivm de beperkte tribune.
Er is geen kantine, eventueel kan er aan de overkant van de weg bij Eten&Drinken iets
genuttigd worden.
Begin en tijdens de wedstrijd:
Per veld staat één ballenbak met voldoende volleyballen om in te spelen.
Er worden geen handen geschud vooraf en na afloop van de wedstrijden
Er worden geen yells, handenklappen of liedjes/ hard geschreeuw toegepast
We starten en eindigen op de achterlijn door elkaar met applaus te begroeten.
Veilige sportomgeving
Wij hopen dat we samen deze regels kunnen naleven om zo voor iedereen een prettige en
veilige sportomgeving te creëren. Voor alle regels en afspraken geldt dat deze gewijzigd
kunnen worden op basis van de coronamaatregelen door Rijk, RIVM of Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid.

