Corona protocol korfbaltraining Tiel ‘72
Dinsdag 21 april j.l. heeft het kabinet de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus
verlengd en voor een deel versoepeld. Vanaf 29 april mogen kinderen en jongeren weer
samen, onder begeleiding en strikte voorwaarden, sporten (bij hun sportvereniging).
Ook bij Tiel ’72 willen wij de jongeren gelegenheid geven om te komen trainen.
Om dit conform te richtlijnen op een veilige manier uit te voeren wordt onderstaand
protocol gehanteerd en gehandhaafd.
Er zal een corona-coördinator aanwezig zijn om te zorgen dat iedereen het protocol
handhaaft.

Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt:
• Neusverkoudheid
• loopneus
• niezen
• keelpijn
• lichte hoest
• verhoging (vanaf 38 C°)
• Blijf thuis als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°) en/of benauwdheid
• Blijf thuis als iemand in jouw huis positief getest is op het coronavirus
Als uw kind komt trainen
Maximaal 5 minuten voor aanvang wordt u verwacht om uw kind af te zetten omdat wij ook
rekening moeten houden met de andere sportverenigingen. Kiss en Ride!
Het is het alleen toegestaan om uw kind bij de centrale toegangspoort (Hek) af te zetten. U
mag niet mee het sportterrein op. Dit geldt voor, tijdens en na de training.
Hetzelfde geldt als u uw kind weer komt ophalen. U wacht in de auto op de parkeerplaats op
uw kind. Graag ook hier 5 minuten voor eind van training aanwezig zijn. Zo zorgen we voor
een goede doorloop.
Uw kind dient al omgekleed, in trainingskleding, te komen.
A, B, C jeugd (vanaf 14 jaar) moeten hun legitimatie meenemen, in verband met mogelijke
controles.
N.B. trainers van de F, E, D begeleiden kinderen na afloop van de training naar de
parkeerplaats.
Leden komen alleen op het sportveld wanneer er een training gepland staat met jouw team.

Beperkte toegang
• De kantine, het terras, kleedkamers, douches en overige ruimtes zijn afgesloten.
• Toiletten zijn enkel in uiterste nood beschikbaar.
Looproutes
Via bewegwijzering zorgen we voor gescheiden looproutes van en naar het korfbalveld.
•
•

Heen: Direct door het hek rechts achter het clubgebouw langs
Terug: Direct achter de kantine langs (dezelfde weg terug)

Voor de kinderen
• Schud geen handen
• Maak tijdens het sporten zoveel mogelijk gebruik van eigen materiaal zoals
sportkleding en bidons
• Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet
• Was voorafgaand aan de training je handen, minimaal 20 seconden
• Verlaat direct na het sporten de accommodatie
• Fietsen rechts bij hek plaatsen (NIET! bij de hockey)
Leeftijdscategorie tot en met 12 jaar
• Onderlinge wedstrijdjes zijn toegestaan
• De trainers houden anderhalve meter afstand ten opzichte van de kinderen en
elkaar.
Leeftijdscategorie 13 tot en met 18 jaar
• De spelers en speelsters dienen voor, tijdens en na de trainingen 1,5 meter afstand
van elkaar te houden.
• Geen onderlinge partijtjes
• Trainers houden 1,5 meter afstand ten opzichte van de kinderen en elkaar.
• De spelers van de A, B, C (vanaf 14 jaar) moeten hun legitimatie meenemen. Dit in
verband met controles.
Attributen en voorwerpen desinfecteren
•

•

Het sportmateriaal (korfbalpalen/manden, ballen en overig gebruikt materiaal zoals
pilonnen) wordt voor en na iedere training gereinigd met desinfectiemiddel door de
vereniging.
De vereniging is verantwoordelijk voor de reiniging met desinfectiemiddel.

