Update 15-10-2020

Corona protocol BC Agathos
De huidige situatie rondom het coronavirus maakt het noodzakelijk dat BC Agathos
strengere coronamaatregelen moet toepassen. Voor alle duidelijkheid hebben wij het
protocol aangepast en dient iedereen binnen de vereniging zich hieraan te
conformeren.
Het is een zaak van ons allemaal. Alleen samen kunnen we Corona bestrijden en
daarom doen we dan ook een dringend beroep aan eenieder om de regels te
respecteren.
Even nog de belangrijkste regels op een rij:
Voor alles geldt: Gebruik je gezonde verstand;
 Heb je (milde) klachten? Blijf thuis en laat je testen!
 Houd altijd 1,5 meter afstand tot anderen;
 Vermijd drukke plekken;
 Was geregeld en zeker na contact met anderen of bv deurklinken je handen;
 Schud geen handen!
 Geforceerd stemgebruik langs en in het veld is niet toegestaan;
Als je positief getest bent of als je in contact bent (geweest) met iemand die positief
getest is dan:
 blijf je thuis;
 meld dit zo snel mogelijk bij één van de bestuursleden en bij je trainer/coach;
 volg je de regels die opgesteld zijn door de GGD e/o RIVM m.b.t. de duur van de
quarantaine.
Huisregels in en rond de sporthal
1. Kom omgekleed naar de sporthal;
2. Voor alle jeugd t/m U18 geldt dat ze mogen trainen, maar geen gebruik mogen
maken van de kleedkamers;
3. Houd je aan de aangegeven looprichtingen binnen het gebouw;
4. Ontsmet bij binnenkomst je handen;
5. Alleen de trainer en de spelers van het trainend team mogen de sporthal
betreden. Ouders zijn niet welkom in de sporthal;
6. Buiten het veld (bij binnenkomst en vertrek) is het dringende advies voor jeugd
boven de 13 jaar en voor trainers om een mondkapje te dragen;
7. Kom niet eerder dan 10 minuten voor je training naar de sporthal;
8. Blijf niet in de sporthal hangen. Spelers moeten zo snel mogelijk de sporthal
verlaten na hun training;
9. De kantine is tot nader gesloten voor iedereen;
10. Trainers blijven verantwoordelijk wat rondom hun trainingen zich afspeelt. Bij
trainingen controleren zij of dat iedereen rondom de training wel aanwezig mag
zijn en spreken indien nodig mensen hierop aan;
11. Bidons worden niet gevuld in de kleedkamers. In het EHBO-hok kan er gebruik
worden gemaakt van de kraan;
12. Wc’s in de kleedkamers zijn verboden toegang. De toiletten in de gang richting
de kantine zijn open.

Het protocol is gebaseerd op de geldende regels vanuit de overheid, NOC/NSF en de NBB. Het bestuur houdt zich het recht
voor om deze regels waar nodig aan te passen als daartoe aanleiding is.
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Personen welke terugkeren van bezoek aan een gebied welke als
“oranje” is gekenmerkt:
De richtlijnen vanuit de overheid zijn hierin leidend. Kom je uit een oranje gebied, dan
ben je tot dagen na thuiskomst niet welkom in onze sporthal.
Al met al zijn het heel wat regels waaraan we ons met elkaar aan moeten houden. Maar
alleen door deze regels op te volgen houden we Covid-19 buiten onze vereniging.
Gebruik je gezonde verstand! Volg de instructies op. Durf elkaar ook aan te spreken op
het moment dat iemand zich niet aan de regels wil houden. Het is ons aller
verantwoordelijkheid en niet alleen die van het kader of bestuur.
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