Coronaprotocol
Hoeksche Waardse Volleybalvereniging BeneVia
Dit protocol is gebaseerd op de richtlijnen van NOC/NSF voor veilig sporten in de zaal.
Via de link: http://nocnsf.nl/sportprotocol is het protocol “verantwoord sporten” van NOC/NSF
beschikbaar.
Corona-coördinator
- De algemene corona-coördinator is Arie Mol (voorzitter@hwvvbenevia.nl), indien je besmet
bent meldt je dit bij de corona-coördinator.
- Op wedstrijddagen is de zaalwacht het aanspreekpunt voor corona
- Tijdens trainingen is de trainer/coach het aanspreekpunt voor corona.
Algemene richtlijnen:
- Heb je klachten? Blijf thuis en kom niet naar de sporthal. Laat je zo snel mogelijk testen.
- In geval van een besmetting informeer je je de corona-coördinator.
- Ga direct naar huis wanneer je tijdens de sportactiviteit klachten krijgt zoals:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging,
koorts en / of plotseling verlies van reuk of smaak.
- Vermijd drukte.
- Desinfecteer je handen bij binnenkomst en was regelmatig je handen met water en zeep.
- Houdt 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten   Voor en na de sportactiviteit
geldt die afstandsregel wel, ook in de kleedkamers en de kantine van de sportlocatie)
- Beperk het toiletgebruik, sporters gebruiken de toiletten in de kleedkamers en niet in de
algemene toiletgroepen.
- Douches en kleedkamers zijn beschikbaar voor gebruik. Het maximum aantal mensen dat zich in de
douches/kleedkamers mag bevinden staat aangegeven.

-

Volg (indien aanwezig op sportlocatie) de aangegeven looproutes.
In sommige gangen is niet genoeg ruimte om elkaar op 1,5 meter te passeren. Let hierbij
goed op; houdt rechts aan, geef voorrang en heb geduld.

Kinderen t/m 12 jaar
- Er gelden geen beperkingen m.b.t. onderling contact alsmede de volwassenen in de zaal en
kleedkamer en/of doucheruimte.
Kinderen van 13-18 jaar
- Er gelden geen beperkingen m.b.t. onderling contact en in de zaal en kleedkamer en/of
doucheruimte.
- Houdt 1,5 meter afstand tot volwassene.
- De afstand tot volwassenen geldt niet op het moment dat er gezamenlijk wordt getraind of
gespeeld in het speelveld. Daarbuiten weer wel.
Volwassenen (> 18 jaar)
- Er gelden geen beperkingen in de zaal op het moment er sprake is van een training of
wedstrijd.
- Houdt 1,5 meter afstand m.b.t. de coach/trainer.
- Houdt 1,5 meter afstand op de reservebank.
- Warming up ook zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden.
- Zowel in de kleedkamer als doucheruimte dient er 1,5 meter afstand te worden gehouden.

Ouders
- De ouder controleert het kind voor de training of wedstrijd op klachten. Zodra er sprake is
van klachten meldt de ouder het kind af voor de training of wedstrijd.
- Bij het brengen en ophalen van kinderen graag bij de entree buiten wachten om drukte binnen te
voorkomen.

-

Houd 1,5 meter afstand als je komt kijken bij een wedstrijd van je zoon/dochter.
Verlaat de zaal na afloop van de wedstrijd zodat er ruimte is voor andere ouders.

Trainers/coaches
- De trainer en/of coach is de corona-coördinator op dat moment
- Controleert de spelers vooraf op klachten.
- Bij twijfel de betreffende speler/speelster naar huis sturen.
- Houd 1,5 meter afstand bij kinderen > 13 jaar en volwassenen.
- Vermijd geforceerd stemgebruik (zoals schreeuwen).
Competitie
- Controleer de spelers op klachten (vragen/waarneembaar).
- Er worden geen handen geschud met de tegenstander.
- Er wordt geen hand gegeven aan de scheidsrechter.
- Check voordat je de kleedkamer wil gebruiken hoe druk het is. Wacht eventueel tot
anderen klaar zijn voordat je de kleedkamer kan gebruiken.
- Spreekkoren aanheffen of zingen en schreeuwen bij wedstrijden is niet toegestaan.
- Voor publiek geldt: de tribunes zijn open en hierbij geldt 1,5 meter afstand.
Zaalwacht
De zaalwacht is de algemene corona-coördinator op dat moment.
De zaalwacht:
- Houdt de drukte in de gaten op de tribune.
- Houd in de gaten dat het publiek na de wedstrijd de zaal weer verlaat zodat er voldoende
ruimte is voor het publiek van de komende wedstrijden.
- Spreekt de gasten of leden aan indien blijkt dat er geen sprake is van 1,5 meter.
Kantine
In de kantine gelden de regels behorende bij de sportlocatie.
- Vul bij binnenkomst in de horecaruimte het registratieformulier in en beantwoord de vragen
van de gezondheidscheck.
- Maak gebruik van een vaste zitplaats, wissel niet van plaats, blijf niet staan.
- Houdt 1,5 meter afstand van elkaar en van de barman/barvrouw.
- Betalingen zijn alleen mogelijk met PIN.
Maatregelen bij besmetting
- De betreffende speler/speelster heeft voor tenminste 10 dagen geen toegang tot de
vereniging en kan pas weer meetrainen/spelen als hij/zij 24 uur klachtenvrij is.
- De leden van het team worden geïnformeerd zonder melding van de naam van de persoon.
- Bij besmetting van een teamlid laten teamleden zich testen. Indien de leden van het team
zich laten testen met een negatief resultaat, kunnen zij een training en/of wedstrijd
voortzetten.
- Indien er meerdere spelers besmet zijn, zal de training en/of wedstrijd(en) worden
geannuleerd en waar mogelijk verplaatst naar een andere datum i.s.m. de Nevobo en de
tegenstander.

Indien er sprake is van klachten (maar nog niet getest of testuitslag binnen) bij dermate veel
spelers dat er te weinig zijn om te kunnen starten aan een wedstrijd dient er altijd met de
Nevobo overlegt te worden over mogelijke verplaatsing van een wedstrijd.
Voor alle informatie over het corona-virus verwijzen wij naar de website van het RIVM:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

