Protocol voor sportaanbieders in sporthal de Pompenmaker v10 16 december 2021
Dit protocol is bedoeld voor sportaanbieders in sporthal de Pompenmaker. Onder sportaanbieders
verstaan we verenigingen, trainers, instructeurs, iedereen die sport of bewegen aanbied.
Dit protocol treedt in werking op 16 november 2021 om 0:00 uur en vervangt v9 van het protocol
Doel van dit protocol is om verspreiding van Covid-19 oftewel corona binnen de sporthal de
Pompenmaker te voorkomen. Hoe beter we dit protocol volgen en gezond verstand gebruiken, hoe
groter de kans dat competities en wedstrijden mogelijk blijven.
Dit protocol is gebaseerd op de regels van de Rijksoverheid en de RIVM.
De gemeente verhuurt de accommodatie en is verantwoordelijk voor schoonmaak en maximale
ventilatie binnen de mogelijkheden van het gebouw. De beheerder van de sporthal is de
verantwoordelijke voor de accommodatie niet voor het sportaanbod, sporters of toeschouwers.
De sportaanbieder is zelf verantwoordelijk voor het toepassen en volgen van de regels voor en door
sporters of deelnemers.
Regels
De sportaccommodaties zijn om 17.00 gesloten, dat betekent dat er na die tijd niemand meer in het
gebouw is; uitzondering daarop zijn geldt alleen voor beheerwerkzaamheden door de gemeente.
neem de basis veiligheids-, afstands en hygiëneregels in acht, houdt voor en na het sporten 1,5m
afstand;
toeschouwers bij het sporten zijn niet toegestaan;
aanwezigen van 13 jaar en ouder dragen een mondkapje in de verkeersruimten vóór de controle op
het coronatoegangsbewijs;
voor alle binnensportaccommodaties geldt dat de sporters van 18 jaar en ouder in het bezit moeten
zijn van een geldig coronatoegangsbewijs om binnen te mogen in de accommodatie;
er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij
hoeven geen coronatoegangsbewijs te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders,
onderhoudsprofessionals, arbitrage, alle vrijwilligers;
de sportaanbieder controleert via de corona check scanner of de sporter die 18 jaar of ouder een
geldig coronatoegangsbewijs heeft;
instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier
sportaanbod kunnen uitvoeren;
houdt je aan de planning en de routes, die zijn ervoor om te zorgen dat de verschillende groepen
elkaar zo min mogelijk kruisen;
zorg zelf voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze na elke trainingsactiviteit/wedstrijd met de
aanwezige middelen;
communiceer dit protocol met trainers, sporters, vrijwilligers, medewerkers en toeschouwers;

