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1. Aanleiding
Vanwege het COVID 19 virus worden er strikte voorwaarden gesteld aan het
openstellen van onze kantine. Dit protocol is opgesteld om aan die voorwaarden te
voldoen. Eenieder die tijdens evenementen, wedstrijden en trainingen gebruik
maken van het sportcomplex van AURORA is verplicht zich te houden aan deze
regels.
2. Grondslag
De volgende richtlijnen zijn de basis voor dit protocol
o Actuele Rijksoverheid richtlijnen voor Horeca en Evenementen
o Korfbal specifiek protocol KNKV (Aug-2020)
o Protocol verantwoord sporten NOC/NSF (14-8-2020)
3. Corona-Coördinator
o Voorwaarde is dat er minimaal één corona-coördinator duidelijk zichtbaar op
het sportcomplex aanwezig moet zijn.
o De Corona-coördinator ziet toe op de naleving van dit protocol.
o Indien de Corona-coördinator constateert dat een persoon
ziekteverschijnselen vertoond is de coördinator gemachtigd deze persoon
toegang tot het sportcomplex te weigeren.
o Indien de Corona-coördinator constateert dat er structureel van de regels
afgeweken wordt zal hij/zij het evenement, wedstrijd of training stilleggen of
stopzetten.

4. Regels bij aankomst
o Ben je 18 jaar of ouder en niet uit één huishouden dan houd je 1,5 afstand
van elkaar.
▪ Dit is van toepassing op iedereen die geen wedstrijd speelt of fluit of
die niet deelneemt aan een specifiek georganiseerd sport evenement.
▪ Gebruik zo veel mogelijk het sportveld, waar veel restruimte is. Houd
1,5 afstand van elkaar en spreek elkaar daarop aan wanneer nodig.
▪ Gebruik alleen de beschikbaar gestelde stoelen (deze zijn gereinigd) of
neem een eigen stoel mee.
▪ Houd ook afstand in de dug-outs.

o Iedereen desinfecteert zijn/haar handen bij het betreden en verlaten van het
sportcomplex.
o Houd je aan de aangegeven looproutes. Zie de onderstaande plattegrond met
de aangegeven in- en uitgangen.
o Wij vragen u of u zo vriendelijk wil zijn een registratieformulier
“contactgegevens” in te leveren aan de bar. Dit formulier vindt u bij de
hoofdingang van de kantine. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor
de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de
plaatselijke GGD. De gegevens mogen max. 14 dagen worden bewaard door
de vereniging. Daarna worden deze vernietigd.

5. Het complex
o Bij de hoofdingang bevinden zich de dames- en herentoiletten. Per
toiletruimte mag er maximaal maar 1 persoon naar binnen. Gebruik hiervoor
het vrij of bezet bordje.
o Houd in de kantine de aangegeven looprichting aan. Aan de parkeerterrein
zijde naar binnen, aan de terraszijde naar buiten. Het complex kunt u weer
verlaten via de hekken links en rechts van het clubgebouw.
o Eenmaal op het terras kunt u eventueel naar binnen via de ingang bij de
bestuurskamer. Houd ook daarbij de aangegeven looprichting aan.
o In de kantine staan tafels met stoelen opgesteld. Deze mogen niet verplaatst
worden. Er mogen maar maximaal 20 personen van de vaste zitplaatsen in de
kantine gebruik maken.
o Bestellen aan de bar achter de 1,5 meter lijn. Uitgifte en betaling bij de lage
bar, achter het kuchscherm.
o Er kan alleen met PIN betaald worden.
o Per kleedkamer mogen er maximaal 5 personen gelijktijdig gebruik van
maken.
o Per doucheruimte mogen er maximaal 2 personen gelijktijdig gebruik van
maken. Gebruik de douches diagonaal.
o Trek de douchevloer schoon met de aanwezige trekker en laat de kleedkamer
schoon achter.
o Laat geen kleding en tassen achter in de kleedkamers.
o Verlaat de kleedkamers via de uitgang aan de terraskant. Zie bijgaande
plattegrond.
o Op het terras en op het veld mag alleen gebruik gemaakt worden van de
beschikbaar gestelde tafels en stoelen. Er mogen maar maximaal 4 stoelen
per terrastafel gebruikt worden.

6. Oproep aan bezoekende teams
o Start- en eindtijd: we willen alle teams vragen niet eerder dan 60 minuten
voorafgaand aan de wedstrijd aanwezig te zijn.
o Tevens willen we alle teams vragen binnen 45 minuten na de laatste wedstrijd
het terrein weer verlaten te hebben. Dit omdat we beperkte ruimte op ons
terras hebben, en drukte te vermijden.
o Neem geen of zo min mogelijk publiek mee.
o In de rust van de wedstrijden willen we de spelende ploegen vragen bij een
zijlijn bij elkaar te komen voor een rustbespreking; niet de kantine in. (Dit
geldt uiteraard ook voor de thuisspelende teams van Aurora)

7. Algemene gedragsregels NOC/NSF
o Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
o Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
o Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je
je weer komen sporten.
o Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus
(COVID-19). U kunt 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog
ziek worden. U moet tot 14 dagen na het laatste contact thuisblijven.
o Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan
zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
o Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van ieder ander persoon buiten
jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 18 jaar).
o Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.
o Ga voordat je naar de club gaat thuis naar het toilet.
o Was voordat je naar de club gaat thuis je handen met water en zeep,
minimaal 20 seconden.
o Douche na de trainingen thuis.
o Vermijd het aanraken van je gezicht.
o Schud geen handen.

