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Protocol sportactiviteiten W.H.S.C. gedurende COVID-19
Dit protocol is opgesteld op 13-11-2021 (versie 13) en geldt vanaf genoemde datum. Wijzigingen zijn
voorbehouden. De meest actuele versie is op onze website – www.whsc.nl – te vinden.

Algemeen:
•

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.

•

Alle leden zijn welkom tijdens de sportactiviteit, echter blijf thuis…
o als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts;
o als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft;
o als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);
o zolang je in thuisisolatie bent, omdat je wacht op de uitslag van jouw coronatest of
omdat je direct contact hebt gehad met…
iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld,
iemand die wacht op de uitslag van een coronatest;
o als je terugkomt uit een gebied met oranje reisadvies.
Neem contact op met de GGD om te kijken wanneer je weer kunt komen sporten.

•
•
•
•

AED is aanwezig in de sporthal.
Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
Vermijd het aanraken van je gezicht en schud geen handen.
Buiten het sporten om bewaren we onderling 1,5 meter afstand en dragen we in de sporthal
een mondkapje.
Gebruik voor reinigingsmomenten de hiervoor speciaal ingerichte desinfectiezuilen.
Wijs elkaar op het niet naleven van de afgesproken maatregelen.
Publiek mag niet aanwezig zijn.

•
•
•
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Aankomst en vertrek:
•
•

Was voor vertrek thuis je handen met water en zeep. In de sporthal nogmaals je handen
desinfecteren met de daarvoor bestemde desinfecterende handgel.
Bij binnenkomst van de sporthal laat je de coronacheck QR-code zien (vanaf 18 jaar en ouder).
Zonder code helaas geen toegang tot de training.

Voor spelers:
•
•
•
•

Desinfecteer regelmatig je handen.
Volg altijd de aanwijzingen op van de coach, toezichthouder en bestuursleden.
Gebruik (indien mogelijk) alleen je eigen materiaal zoals handschoen, knuppel, catcheruitrusting, helm etc. Zorg dat je eigen materiaal van een duidelijk merkteken is voorzien.
Gebruik je tijdens een sportactiviteit materiaal van de vereniging? Zorg er dan voor dat het
door jou gebruikte materiaal voor en na de training gereinigd wordt.

Voor coaches:
•

•
•
•

Weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de sportactiviteit, zowel leden als niet- leden. Voor
groepen onder de 18 jaar beschikt de coach over contactgegevens van
ouders/vertegenwoordigers.
Reinig zowel voor als na de sportactiviteit alle gebruikte materialen, zoals ballen, knuppels,
ballentonnen, pionnen, mobiele schermen, slagkooi, et cetera.
Bespreek de geldende maatregelen voorafgaand aan de sportactiviteit. Spreek leden aan
wanneer de maatregelen niet nageleefd worden.
Leden kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij
(vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten,
benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

Op de volgende pagina zijn de kernpunten van het protocol terug te lezen in een overzicht.
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Sporten bij W.H.S.C. gedurende COVID-19
Samen houden we ons, naast de geldende basisregels, aan de volgende afspraken:
Desinfecteer regelmatig je handen bij daarvoor
bedoelde desinfectiezuilen.

Gebruik bij voorkeur je eigen materiaal. Gedeeld
materiaal maken we voor en na de
sportactiviteit schoon.

Dit protocol geldt voor de sportactiviteiten in de
sporthal. Corona toegangsbewijs (CTB) verplicht
om deel te mogen nemen aan de training (vanaf
18 jaar).

Vermijd social talk, bijeenkomsten op het veld
en zingen/schreeuwen zoveel mogelijk.

Publiek is niet toegestaan tijdens de
sportactiviteit.

Buiten het sporten om bewaren we onderling
>1,5 meter afstand en we dragen een
mondkapje in de sporthal.

Blijf thuis… als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; als
iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft; als iemand in jouw huishouden positief
getest is op coronavirus; als je terugkomt uit een gebied met oranje reisadvies; zolang je in thuisisolatie bent, omdat je wacht op de
uitslag van jouw coronatest of omdat je direct contact hebt gehad met (1) iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld,
(2) iemand die wacht op de uitslag van een coronatest. Neem contact op met de GGD over wanneer je weer mag komen sporten.

