COVID-19 protocol
voor sporthal PWA, Sportlaan 1 te Epe.
Gebruikers en bezoekers van sporthal PWA te Epe dienen zich tot nader order te
houden aan en te gedragen conform onderstaande gedragsregels. De basis voor
deze regels wordt gevormd door de handleidingen van de VSG en van NOC/NSF
met betrekking tot het verantwoord beheer en gebruik van sportaccommodaties ten
tijde van de corona-crisis. Ook is rekening gehouden met de “gedragsregels met
betrekking tot de hygiëne” van het RIVM.
Dit protocol is onlosmakelijk verbonden aan de Gebruiksovereenkomst voor het
seizoen 2020-2021 en dient door een daartoe bevoegde persoon door elke gebruiker
te worden ondertekend voor akkoord.
De gebruiker (lees: de vereniging of de school) informeert haar leden en/of
medewerkers over deze gedragsregels, draagt de verantwoordelijkheid voor de
toepassing en opvolging ervan door de sporters en bezoekers, geeft leiding en
houdt er toezicht op.

Uit het protocol zijn de volgende regels van belang voor de leden van BC Epe:
(De ontbrekende nummers gelden voor de organisatie)

1.

Ben je ziek of heb je gezondheidsklachten? BLIJF THUIS!!

3.

Elke gebruiker houdt in een logboek per gebruikersgroep bij welke personen tijdens de
training of de wedstrijd aanwezig zijn en de tijdstippen van aankomst en vertrek..

4.

Een ieder die de hal betreedt, dient bij binnenkomst de handen te desinfecteren met het
bij de ingang aanwezige handwasmiddel. Ook op enkele andere plekken in het gebouw
staan reinigingsflacons voor het desinfecteren van de handen. Aan het eind van elk
bezoek aan de hal dient men de handen opnieuw te desinfecteren voordat men de hal
verlaat.
[N.B.: het gebruik van desinfecterende middelen in de sportzaal is niet toegestaan.]

5.

Het betreden van de hal en het verkeer in de hal zelf dient te geschieden volgens de in
de hal aangegeven routing. In alle ruimtes dienen personen van 18 jaar en ouder
een onderlinge afstand met andere personen aan te houden van anderhalve meter
(met uitzondering van het moment van de sportbeoefening).

6.

Sporters dienen zo veel mogelijk in sporttenue naar de sporthal te komen, teneinde het
gebruik van de kleedkamers tot een minimum te beperken.

7.

In elke kleedkamer mogen niet meer dan 7 personen van 18 jaar en ouder tegelijk
aanwezig zijn.

8.

ROUTING “IN”: Kleedkamers 5 en 6 zijn beschikbaar voor de ‘komende’ sporters voor
het wisselen van “buitenschoeisel” in “sportschoeisel”. Deze kleedkamers zijn bereikbaar
via de vuile-voeten-gang. Na de schoenwissel dienen de sporters kleding en tassen mee
te nemen de zaal in.

9.

ROUTING “UIT”: Na het sporten verlaten de sporters de zaal via de schone-voetengang. Kleedkamers 1 t/m 4 zijn beschikbaar voor omkleden en schoenwissel. Het
gebruik van de douches is mogelijk, met dien verstande, dat er slechts 3 personen van
18 jaar en ouder tegelijk in de doucheruimte aanwezig mogen zijn. Vanuit kleedkamers 1
t/m 4 gaat men via de schone-voeten-gang naar de uitgang van de hal.

10. Het is niet toegestaan water te halen in de kleedkamers. Daarvoor is de EHBOruimte, te benaderen vanuit de sportzaal, beschikbaar.
11. De beide scheidsrechters kleedkamers zijn uitsluitend bestemd voor scheidsrechters en
mogen niet gebruikt worden door sporters of bezoekers.
12. Bij het gebruik van de toiletten is de anderhalve-meter-maatregel onverminderd van
kracht. Het spoelen van een closet dient met gesloten deksel te gebeuren.
13. Bezoekers die gebruik willen maken van de TRIBUNE dienen via de trap naar boven te
gaan (rechts houden!!) en de tribune via de bovendeur te betreden. Van de tribune
mogen alleen de daartoe aangewezen stoelen op de eerste en derde rij door een
bezoeker worden bezet. Het verlaten van de tribune dient via het looppad van rij 2 en de
beneden deur te geschieden.
16. Indien sporters en/of bezoekers gebruik wensen te maken van het sportcafé, dient men
zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen en instructies van de exploitant van het
sportcafé.
18. De stichting beheer sporthal PWA te Epe behoudt zich het recht voor de toegang tot de
hal te ontzeggen aan gebruikers, die zich niet wensen te conformeren aan deze
gedragsregels.

