Update 19-11-2021

Corona protocol BC Agathos
Beste leden en belangstellenden van BC Agathos,
Naast dat er weer extra gewezen wordt op de basis richtlijnen (1,5 meter afstand,
handen wassen, geen handen schudden) zijn er ook nieuwe maatregelen
afgekondigd voor sportverenigingen en sportaanbieders. Zoals bekend is er vanaf
zaterdag 13 november voor een periode van drie weken geen publiek toegestaan
bij trainingen en wedstrijden. Dit betekent ook dat het niet de bedoeling is om na
een wedstrijd die je zelf gespeeld hebt te blijven kijken bij een andere wedstrijd.
Dit protocol naar aanleiding van de nieuwe maatregelen met betrekking tot de
controle op het Corona Toegangsbewijs (CTB).
Zie de site van de NBB <link>, aangevuld met de maatregelen die we als BC Agathos
nemen.
Publiek:
Er is geen publiek toegestaan bij de trainingen en wedstrijden. (huidige maatregel
geldt tot 4 december)
Coronatoegangsbewijs verplicht:
• Sporters van 18 jaar en ouder bij binnenkomst.
Wanneer er géén Coronatoegangsbewijs nodig is:
• Voor jeugdleden t/m 17 jaar;
• Voor mensen met taken (zoals trainers, coaches, jurytafel, scheidsrechters
etc.) ongeacht leeftijd. Deze mensen mogen dus óók binnen zonder
testbewijs.
Handhaving richtlijnen
We verwachten dat iedereen zich houd aan de nieuwe richtlijnen en de
verantwoordelijkheid nemen om de maatregelen op te volgen. Door ons allen te
houden aan de afgekondigde maatregelen, kunnen we kwader voorkomen. De
gemeente zal risico gestuurd handhaven.
Vertoon je verschijnselen van de ziekte, dan laat je het je coach weten en ga je je
laten testen. De coach zal met het bestuur contact op nemen. De verder te nemen
maatregelen, over wat er met een team moet gebeuren, verschillen. We laten ons
hierbij leiden door wat de GGD zegt. Blijf gezond en houd je aan de regels opdat we
de boel onder controle houden!
Even nog de belangrijkste regels op een rij:
• Voor alles geldt: Gebruik je gezonde verstand;
• Was vaak en goed uw handen.
• 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm uzelf en anderen in de
samenleving;
• Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen;
• Zorg voor voldoende frisse lucht.
Het bestuur van BC Agathos.

