Corona-protocol
competitie
Vanwege de huidige situatie omtrent COVID-19 hebben we bij BC Gova enkele maatregelen
getroffen om de wedstrijden veilig te laten verlopen. Hieronder worden de belangrijkste regels
beschreven.
 De basisregel is en blijft: blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen.
 Desinfecteer de handen bij binnenkomst van de sporthal, bij binnenkomst van de zaal en
ook bij vertrek.
 In de hal is een corona-verantwoordelijke aanwezig. Hij of zij is herkenbaar aan een geel
hesje. Volg de aanwijzingen van de corona-verantwoordelijke op.
 Als het nodig is contact op te nemen, nemen wij contact op met de competitieleider van de
bezoekende teams aan de hand van de daadwerkelijk gespeelde wedstrijden; deze
competitieleider kan dan contact opnemen met de betreffende teams. Omgekeerd kan
contact worden opgenomen met onze competitieleider als dit noodzakelijk is.
 Om de anderhalve-meter-regel te kunnen waarborgen, mogen slechts zes volwassenen
tegelijkertijd een kleedkamer gebruiken. De corona-verantwoordelijke zal bij binnenkomst
de teams naar de juiste kleedkamers verwijzen. Gezien de beperkte ruimte in de
kleedkamers, verzoeken we jullie om zoveel mogelijk thuis om te kleden en de kleedkamers
zo min mogelijk te gebruiken.
 Douchen is toegestaan. Maar er kan slechts door drie volwassenen tegelijk worden
gedoucht vanwege de ruimte. Daarom vragen wij jullie om zo veel mogelijk thuis te
douchen.
 De kantine is geopend. In de kantine geldt het protocol van de horeca. Dit houdt
bijvoorbeeld in dat je je contactgegevens moet achterlaten als je de kantine in gaat.
 Er wordt gespeeld zonder publiek. De tribunes zijn gesloten voor zowel thuis- als uitpubliek. Mensen zijn welkom in de kantine.
 Voor de seniorenteams geldt:
o Per team mag één persoon in de zaal blijven om te coachen.
o Per veld mag één teller aanwezig zijn om de stand bij te houden.
o Als een speler niet aan een wedstrijd deelneemt, moet hij of zij naar de tribune
gaan. Op de tribune moet anderhalve meter afstand worden bewaard.
 Voor de jeugdteams geldt:
o Er mag één begeleider per jeugdteam in de zaal aanwezig zijn.
o Per veld mag één teller aanwezig zijn om de stand bij te houden.
o Andere begeleiders van bezoekende teams die als chauffeur dienst doen, mogen
wel op de tribune plaatsnemen.
 Wanneer je met een of meerdere teamleden samen in een auto naar de
competitiewedstrijden rijdt, is het gebruik van een mondkapje in de auto verplicht.
 Er kunnen altijd wijzigingen in dit protocol plaatsvinden: kijk kort voor je bij ons op bezoek
komt voor een wedstrijd of er wijzigingen zijn:
https://www.bcgova.nl/
https://www.sportbedrijfarnhem.nl/
We wensen jullie veel succes de komende competitie.
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