CORONAPROTOCOL RKVV HAELEN
Dit protocol gaat uit van de per 10 juli 2021 geldende landelijke maatregelen.

Regels voor publiek
Wedstrijden zijn voor iedereen toegestaan en publiek is bij amateurwedstrijden en -trainingen welkom,
met inachtneming van de anderhalve meter afstand en met vaste zitplaatsen. Indien de concrete situatie
dat niet mogelijk maakt, is staan op een afgebakende plek (in acht nemen van de 1,5 meter) toegestaan.
Voor publiek geldt de verplichting van registratie en gezondheidscheck.
Regels voor sporters
Sportlocaties mogen honderd procent van hun capaciteit op anderhalve meter afstand gebruiken en
niemand hoeft tijdens het sporten onderling afstand te houden als dit de sportbeoefening in de weg staat.
Regels voor de kantine en het terras
Voor sportkantines gelden dezelfde regels als voor de horeca.
Aandachtspunten:
* Een vaste zitplek is verplicht. Dit mag ook een zitplek aan de bar zijn.
* Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar.
* Voor horeca buiten geldt dat met kuchschermen 1,5 meter afstand houden niet verplicht is.
* Bezoekers vragen zich te registreren en gezondheidscheck zijn verplicht.
* In alle eet-en drinkgelegenheden mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Dit
geldt binnen en buiten.
* Entertainment is niet toegestaan. Optredens en beeldschermen niet toegestaan en mag geen harde
muziek gedraaid worden.
Hoe gaat de verplichte gezondheidscheck in zijn werk?
In principe hoeft de vraag alleen gesteld te worden voorafgaand aan de sportbeoefening. Deze check
wordt niet als data opgeslagen in verband met privacy. Wanneer er geen klachten zijn is er niets aan de
hand. Meer informatie vind je op https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck
Wie is verantwoordelijk voor de 1,5 meter handhaving bij onze vereniging?
In eerste instantie is de club ervoor verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed mogelijk worden
nageleefd op de accommodatie.
Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de controle en handhaving op de coronamaatregelen.
Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij jouw club, kunnen zij als uiterste
sanctie besluiten de club te sluiten.
Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van
de regels.
Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op buiten- en binnen-sportaccommodaties en
in de openbare ruimte. Het protocol is inhoudelijk in lijn met de tijdelijke wet COVID-19, geldend van 2711-2020 t/m heden.
NOC*NSF heeft een lijst met veel gestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en corona.

