Corona protocol SHOT (S)
Jeugdcompetitie najaar 2020
Soest, 8 oktober 2020

SHOT wordt gesponsord door:

Inleiding
Algemene maatregelen
• Blijf altijd thuis bij klachten!
• Houd 1,5m afstand van elkaar
- Uitgezonderd kinderen van 12 jaar en jonger

• Hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog
• Schud geen handen en geen ‘high-fives’
• Maak gebruik van desinfecterende gel als je
- Het gebouw binnenkomt / verlaat
- Gaat spelen of gaat tellen
- De kantine binnenkomt / verlaat

Dit protocol is van toepassing op de competitiewedstrijden
voor de jeugd die in het Orlandogebouw worden gespeeld.
Met de verhuizing naar De Willaert zal ook dit protocol
bijgewerkt worden.

Belangrijk:
• Gebruik je gezond
verstand, geef ruimte
aan elkaar en
respecteer elkaar!
Corona protocollen van
verenigingen in de afdeling
Midden zijn te vinden op:
https://midden.nttb.nl/
coronaprotocollen/
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• Er worden 6 tafels opgezet, zo
veel mogelijk gescheiden door
speelveldomrandingen.
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• Breed middenpad (speelveldomrandingen op de gele lijn)
inrichten, zodat tijdens het
bewegen in de zaal de afstand
tussen mensen zoveel mogelijk
geborgd kan worden.
• De nooduitgang staat open voor
extra ventilatie
- Uitzondering: als dit
vanwege weersomstandigheden echt niet
kan, wordt de deur gesloten.
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Tafel met
desinfecterende gel

Algemene opmerkingen en maatregelen
• De kleedkamers en de douches zijn beschikbaar. Voorkom drukte, ga eventueel op een later moment
omkleden/douchen als er al diverse mensen in de kleedkamer zijn.
• Gebruik ook de doorgang tussen de kleedkamers om heen en weer te lopen tussen speelzaal en de
in-/uitgang.
• De kantine is, ingaande 29 september, gesloten.
• Maak binnen je team afspraken over het vervoer naar uitwedstrijden. Hanteer hierbij de op dat
moment geldende richtlijnen van het RIVM en neem beslissingen waar je jezelf comfortabel bij voelt.
• Als richtlijn kan gehanteerd worden dat er één ouder en één coach mee gaan naar een uitwedstrijd.
• De 1,5m regel geldt voor personen vanaf 18 jaar en ouder. Spelers in de leeftijd tussen 13 en 17 jaar
dienen ook 1,5m afstand te houden van volwassenen. Waar de 1,5m afstand niet mogelijk: draag een
mondkapje, gebruik je gezonde verstand én geef ruimte aan elkaar.
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Bijwonen van wedstrijden
• Voor het bijwonen van sportwedstrijden is het van belang dat de aanwezigen deel uitmaken van een
van de deelnemende teams of daarbij een specifieke functie hebben, zoals de coach of de rijdende
ouder van een van de deelnemende teams. Zodra de uitoefening van de ‘functie’ niet meer van
toepassing is (dus na de wedstrijd), dienen deze personen zo snel als mogelijk de sportaccommodatie
te verlaten.
• Maak, als volwassene (ouder dan 18 jaar), tijdens het vervoer naar uitwedstrijden gebruik van een
mondkapje.
• Voor thuiswedstrijden kan een rijdende ouder nooit ‘in functie’ zijn.
Het is dus de bedoeling dat een ouder direct na het wegbrengen van een kind de sportzaal weer
verlaat!
• Kortom: alleen mensen in de sportzaal die zelf spelen of een specifieke functie hebben!
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Spelers en scheidsrechters
• Desinfecteer je handen vóór je een wedstrijd gaat spelen en voorafgaand aan het tellen van een partij.
Op diverse plekken in het gebouw staat desinfecterende gel.
• Gebruik 1 bal per tafel.
• Er wordt tussen de games van speelhelft gewisseld, tenzij de spelers dit onderling anders afspreken.
• Veeg geen zweethanden af op de tafel, gebruik een eigen handdoek.
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