CORONA PROTOCOL

TRAININGEN GOMARUS COLLEGE
Gezien de omstandigheden i.v.m. het coronavirus vragen we jullie aandacht voor het volgende.
Om veilig te kunnen trainen is het belangrijk dat een ieder zich aan dit protocol houdt.
Basisregels: de basisregels zoals vastgesteld door het RIVM blijven geldig. Bij klachten blijf je
thuis, was de handen regelmatig en goed en houd 1,5m afstand (18 jaar en ouder) wanneer
mogelijk (voor training, tijdens rustmomenten en na de training).
Ouders/verzorgers: vermijd zoveel mogelijk de sporthal. Zet uw kind af bij de sporthal en ga niet
mee naar binnen. Het is niet toegestaan om te blijven kijken tijdens de trainingen.

Kom maximaal 10 minuten van te voren!
Het is handig om in sportkleding naar de sporthal te komen!
BINNENKOMST
• Gebruik de desinfectie-zuil bij de ingang. Desinfecteer de handen goed!
• Ga direct naar de toegewezen kleedkamer. De kleedkamer indeling lees je in de andere
bijlage: kleedkamer indeling).
• Wacht in de kleedkamer tot dat de trainer/coach jullie ophaalt uit de kleedkamer!
• Douchen mag (t/m 18 jaar). Voor senioren wordt aangeraden om thuis te douchen.
TIJDENS TRAINING
• Vermijd zoveel mogelijk contact met andere teams.
• Volg altijd de aanwijzingen van de trainer/coach.
• Gebruik ALLEEN je eigen bidon. Drink niet rechtstreeks uit de kraan!
NA TRAINING
• Ga na de training direct naar de aangewezen kleedkamer.
• Het is NIET toegestaan om in de sporthal te blijven hangen.
• Douche en/of kleed je zo snel mogelijk om. Verlaat daarna direct de sporthal.
De trainer/coach heeft van het bestuur het mandaat om leden te weigeren voor een training bij
(vermoeden van) klachten. Daarnaast heeft de trainer onze steun bij het wegsturen van ouders/
verzorgers die zich niet houden aan het corona protocol.
LET OP! Wanneer dit corona protocol niet wordt nageleefd, is het bestuur genoodzaakt om de
trainingen te staken. We gaan er daarom ook vanuit dat iedereen snapt met welke uitdagingen
we te maken hebben.
Het bestuur

