Coronaprotocol Atalante gastteams 01-10-2020
De basisregels vanuit het RIVM gelden altijd, dus ook als je gaat volleyballen.
• Heb je klachten: blijf thuis.
• Ontwikkel je klachten tijdens het sporten: ga direct naar huis.
• Ben je ouder dan 18: houd 1,5 m afstand van anderen (wanneer je niet aan het volleyballen
bent).
Informatie De Horst
De hoofdingang is geopend tot 21.00u (in verband met de horeca bestemming en de daarvoor
geldende regels)
De kleedkamers mogen niet gebruikt worden.
Het horecagedeelte is geopend tot 22.00u.
In onze sporthal is geen actief ventilatiesysteem: daarom staan tijdens het sporten de ramen en
indien het weer het toelaat ook de deuren open.
Tussen de wedstrijden door worden alle materialen gedesinfecteerd.
Coronarichtlijnen voor uw bezoek aan De Horst
• De kleedkamers mogen niet gebruikt worden, kom daarom omgekleed naar de sporthal en niet
te lang voor aanvang van het inspelen.
• Zodra je het Dorpshuis binnenkomt ontsmet je je handen – desinfecterende gel is daarvoor
beschikbaar.
• Toeschouwers zijn niet toegestaan, met uitzondering van begeleiders van jeugdteams (2 per
team)
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Volg de looproutes zoals door het Dorpshuis zijn aangegeven
Voor en na de wedstrijd en tijdens een time-out houd je 1,5 meter afstand.
Wacht in de foyer of het gangetje bij de wc’s in de sporthal tot je wordt opgehaald voor de
wedstrijd. Trek je sportschoenen aan in de sporthal.
Tijdens de warming up houd je 1,5 meter afstand.
Schudden van handen ter begroeting is niet toegestaan.
Houd afstand in het spel, dus geen high fives, yellen en ander niet noodzakelijk fysiek contact.
Gebruik alleen je eigen bidon/drinkfles.
Zingen van liedjes en yellen is niet toegestaan.
Langs het veld is geforceerd stemgebruik niet toegestaan.
Houd op de bank 1,5 meter afstand, ook ten opzichte van de teller en de coach.
Na afloop van de wedstrijd trek je in de sporthal weer je gewone schoenen aan. Indien de
wedstrijd voor 22.00u is afgelopen kun je gebruik maken van de horeca, die je vóór 22.00u moet
verlaten. Indien de wedstrijd na 22.00u is afgelopen verlaat je de sporthal via de zij-ingang. De
aanvoerder van het thuisspelende team kan de deur openen.
Voor je naar het horecagedeelte gaat, ontsmet je je handen met de daarvoor beschikbare gel.
Na de wedstrijd, dus ook in het horecagedeelte gelden weer de basisregels van het RIVM: dus
houd afstand.

