
corona    protocol
V.C. Riethoven

Beste volleyballers,

Binnenkort bent u te gast in Riethoven voor het spelen van een volleybalwedstrijd tegen een van onze 
teams. Het Coronavirus heeft er voor gezorgd dat er in onze sporthal aangepaste huisregels zullen gelden. 
Via dit bericht willen we jullie graag vooraf hierover informeren:

- Bij klachten als HOESTEN, KOORTS, SNOTNEUS dan BLIJF JE THUIS!!

- Desinfecteer je handen bij het betreden en het verlaten van de sporthal.

- Registratie van persoonsgegevens is VERPLICHT bij aankomst in de sporthal!
  Deze gegevens worden 14 dagen bewaard volgens de geldende richtlijnen van het RIVM.

- Vanaf 30 september jl. geldt het dringende advies van het RIVM om in alle openbare gebouwen binnen      
  een mondkapje te dragen, met uitzondering van mensen op een zitplaats.

- Volg ten alle tijden de instructies van de beheerders op.

- Kijk op het whiteboard in de kantine welk kleedlokaal beschikbaar is.
  Vanwege de beperkte ruimte adviseren wij om zoveel mogelijk omgekleed naar de sporthal te komen.

- Houdt afstand in de kleedlokalen. Toegang met maximaal 4 spelers tegelijkertijd. Douchen is toegestaan.    
  Toegang met maximaal 2 spelers tegelijkertijd in de douche. Gebruik van de kleedlokalen geschiedt op    
  eigen risico!

- Neem al je spullen mee de zaal in, zodat de kleedklokalen tussentijds gepoetst kunnen worden.

- In de sporthal is een beperkte bezoekerscapaciteit om voor iedere sporter en supporter de 1,5 meter te  
  kunnen waarborgen. Breng daarom per team naast spelers, max. 4 begeleiders/ouders mee.

- Tijdens de wedstrijden dient tijdens het wisselen van speelhelft door ieder team de eigen spelersbank   
  schoongemaakt te worden. Hiervoor zullen bij de teltafel reinigingsdoekjes beschikbaar zijn welke   
  gebruikt kunnen worden. Update per 2-10-2020: 
  Indien beide teams akkoord zijn, kan worden afgesproken om gedurende de wedstrijd NIET van    
  speelhelft te wisselen bij aanvang van een volgende set.

- Kantine: Tot ten minste 20 oktober 2020 is de kantine in onze sporthal gesloten.

- Publiek bij wedstrijden: Tot ten minste 20 oktober 2020 dienen alle wedstrijden gespeeld te worden        
  ZONDER PUBLIEK. 
  Uitzondering: Ouders van jeugdteams die voor het uitspelende team moeten rijden mogen wel in de   
  zaal op de tribune plaatsnemen. Wij verzoeken alle teams dringend om het aantal chauffeurs tot      
  een minimum te beperken. Als toeschouwer dient u tijdens de wedstrijd te blijven zitten, en is het 
  niet toegestaan luidkeels te juichen/schreeuwen. 

Bij wijziging van de door het RIVM gestelde richtlijnen, kan dit protocol worden aangepast!

Ondanks alles willen we er met jullie graag een sportieve wedstrijddag van maken.

Wij danken jullie voor de medewerking.
Bestuur en TC V.C. Riethoven


