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Competitie coronaprotocol

15 september 2020

Coronaprotocol voor competitiewedstrijden
Basisregels






Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
Desinfecteringsmaterialen staan in de zaal ter beschikking.
Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten).
Vermijd drukte.
Was vaak je handen.

Je kunt kennisnemen van ons algemene, uitgebreide coronaprotocol op https://tfs57.nl/corona.

Bezoek aan Sportcentrum De Karmel




kom niet te vroeg naar de sporthal
loop vanaf de ingang rechtstreeks naar de badmintonhal (rechts van de tennishal)
houd zoveel als mogelijk rechts aan

Voor competitiespelers








we vragen alle sporters én bezoekers bij binnenkomst in de badmintonhal hun naam en contactgegevens achter te laten t.b.v. eventueel bron- en contactonderzoek bereiken
uitspelende teams zien op het mededelingenbord bij de ingang van de badmintonhal welke banen
en zitplaatsen voor hen bestemd zijn
als je moet wachten, dan neem je plaats op de bank bij de baan van je team en hou je 1,5 meter
afstand van andere aanwezigen
houd je aan de basisregels: tijdens de badmintonwedstrijden gelden de afstandsregels niet, zodra
je van de baan af komt, geldt het afstand houden wel
het advies is om voor de wedstrijden THUIS om te kleden
na afloop omkleden en douchen doe je zoveel mogelijk thuis
TFS'57 geeft uitspelende teams de gelegenheid om na de wedstrijd te douchen: maximaal acht
personen per kleedkamer en twee personen tegelijkertijd douchen

Voor begeleiders


houd je als begeleider te allen tijde aan de basis- en afstandsregels
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Voor gasten en toeschouwers







toeschouwers zijn in beperkte aantallen toegestaan in de badmintonhal
als er naar oordeel van de aanwezige coronacoördinator (naam in rood vermeld op het aanwezigheidsregistratieformulier in de badmintonhal) onvoldoende ruimte is, kunnen gasten en toeschouwers gevraagd worden de badmintonhal te verlaten
als toeschouwer dien je op een toegewezen bank plaats te nemen, op anderhalve meter van andere aanwezigen
houd je aan de basis- en afstandsregels
juichen of schreeuwen is niet toegestaan

Kantinebezoek







de kantine van Sportcentrum De Karmel is geopend
in de kantine gelden te allen tijde de basis- en afstandsregels
als je gebruik wilt maken van de kantine, dan dien je bij binnenkomst je naam en contactgegevens
in te vullen t.b.v. eventueel bron- en contactonderzoek
iedereen heeft een zitplaats
volg aanwijzingen van het kantinepersoneel op
hoewel we als gastheer waarde hechten aan een gezellige ‘derde helft’, is een en ander afhankelijk van de ruimte in de kantine: we respecteren de overwegingen van teams die na afloop van de
wedstrijd weer direct huiswaarts keren

Uitwedstrijden



vergewis je voorafgaand aan een uitwedstrijd van de inhoud van het coronaprotocol zoals dat beschikbaar wordt gesteld op de website van je tegenstander
mensen uit verschillende huishoudens mogen samen in één auto naar uitwedstrijden rijden; hierbij
wordt het dragen van mondkapjes sterk aangeraden

zie volgende pagina
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Indeling hal
Afhankelijk van het aantal thuisspelende teams zijn één of twee haldelen beschikbaar voor de competitiewedstrijden, waarbij teams banen toegewezen krijgen. Deze baantoewijzing is bij de ingang van de
badmintonhal beschikbaar.
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