Korfbalvereniging Emmeloord

waar sportiviteit,
plezier en
prestatie
hand in hand gaan

Corona Protocol
Voor iedereen geldt:
•
•

•
•
•
•
•

heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan
zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten,
benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit
geldt voor iedereen;
personen van 13 jaar en ouder houden onderling 1,5 m afstand;
vermijd drukte;
was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek
sportlocatie;
schud geen handen;
neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;

Op het terrein van KVE:
•
•

Bij aankomst de handen desinfecteren bij één van de palen.
Registreren is verplicht. Dit kan door de QR-code te scannen en de vragen te
beantwoorden.

Voor teams en trainingsgroepen geldt:
•
•

•

Qua trainingen zijn er geen beperkingen, ook de afstandsregels
hoeven tijdens de sportbeoefening niet nageleefd te worden;
Ook tijdens wedstrijden hoeven de afstandsregels niet nageleefd te worden.
Na afloop van de wedstrijden gelden deze weer wel vanaf de leeftijd van 13
jaar.
Kleedkamers en doucheruimtes zijn open, ook hier geldt de 1,5 meter
afstandsregel.

Publiek
•

Publiek is welkom bij zowel de trainingen als de wedstrijden. Het houden
van 1,5 meter afstand rond de velden is verplicht. Dit geldt niet voor
kinderen tot en met 12 jaar of voor personen uit hetzelfde huishouden.
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Kantine
•
•
•

De 1,5 meter afstand wordt overal aangehouden. Dit geldt niet voor kinderen
tot en met 12 jaar of voor personen uit hetzelfde huishouden.
Bij bezoek van het terras of de kantine is een vaste zitplaats verplicht.
De aangegeven looplijnen in de kantine worden aangehouden: naar binnen
vanaf het terras en aan de andere kant weer naar buiten. Op deze manier
worden opstoppingen voorkomen.

Eventuele besmetting
•
•

heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan
zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten,
benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit
geldt voor iedereen;
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