Aanvullende aanpak en maatregelen tegen het
coronavirus bij SDO/Fiable
Versie: 29 september 2020
Vanaf 29 september 18:00 uur, 3 weken:
!
!

Geen publiek toegestaan bij de sportwedstrijden.
Sportkantine is dicht.

Mogen ouders naar sportwedstrijden van kinderen komen kijken?
Nee. Dat mag vanaf 29 september niet meer. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te
laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer
toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.
Mogen sporters die klaar zijn met hun wedstrijd of training blijven kijken naar een andere training of
wedstrijd?
Nee. Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten
zo snel mogelijk de sportaccommodatie te verlaten.
Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een uitwedstrijden. Ben ik dan een toeschouwer?
Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding.
Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.
Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik blijven kijken?
Nee. Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding.
Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.

Kijk voor meer informatie op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijksleven/sport
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Versie: 19 augustus 2020
Versie: 24 augustus 2020
Bij korfbalvereniging SDO vragen wij alle aanwezigen onderstaande
maatregelen per 12 augustus in acht te nemen en verantwoordelijkheid te
nemen in het opvolgen van de maatregelen om een zo veilig mogelijke
omgeving te creëren en de kans op besmettingen van het coronavirus zo
laag mogelijk te houden.
Dit document is opgesteld op 12 augustus 2020 in samenwerking met meerdere commissies van
SDO en kan later aangepast worden als de ontwikkelingen daarom vragen.

BASISREGELS VOOR IEDEREEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Heb je klachten? Blijf thuis. Laat je testen.
Ben je positief getest of in afwachting van je test? Blijf thuis.
Houd 1.5 meter afstand
Was vaak je handen.
Vermijd drukte.
Schud geen handen.
Hoest en nies in je elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes.

AANVULLEND BIJ SDO:
TOEGANG OP ZATERDAG: Kom je met de fiets: gebruik de ingang van SDO-LTC Kamerik.
Kom je met de auto of lopend: gebruik de ingang direct bij de eerste parkeerplekken (toegangshek
nooddiensten).

HOUD 1.5 M. AFSTAND tussen elkaar op onze accommodatie, zowel binnen als buiten.
Tenzij je uit één huishouden komt of onder de 18 jaar bent.
Als speler tijdens een wedstrijd hoeft geen 1.5 meter afstand te worden gehouden.
HANDEN WASSEN: Was vaak je handen. Er zijn plekken waarbij je je handen goed kunt wassen en
desinfecteren.
KLEEDKAMERS: max. 5 personen per kleedkamer
Wedstrijdbesprekingen vinden buiten plaats.
Spelers SDO: Kom al omgekleed naar de accommodatie en a.u.b. thuis douchen.
De bezoekende teams mogen ook gebruikmaken van de SDO-kleedkamers.
De kleedkamers zijn doordeweeks (bij trainingen) gesloten.
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KANTINE EN TERRAS

• Het is alleen toegestaan om zittend te eten en drinken op het terras
en in de kantine.
• In de kantine zijn een aantal zitplekken beschikbaar, op het terras is een gedeelte afgezet
waarbij de zitgelegenheden op hun vaste plek dienen te blijven om 1.5 meter afstand te houden.
Er zijn geen plekken aan de bar.
• Via een QR-code en hyperlink kun je je gegevens registreren voor het eventuele bron– en
contactonderzoek van de GGD. Deze vind je bij de bar en op alle tafels.
• Er is een verplichte looproute in de kantine. Kijk goed naar de pijlen.
• Een bestelling aan onze brede bar kan alleen op een aantal aangegeven plekken.
Houd 1.5 afstand wanneer er zich een rij vormt. Naast elkaar aan de bar binnen de 1.5 meter
afstand en zitten aan de bar is niet toegestaan.
• Graag zoveel mogelijk pinnen.
• Barvrijwilligers worden vooraf door de Kantinecommissie geïnstrueerd. Er zijn een aantal
hygiënische maatregelen genomen en er is een werkwijze om o.a. de 1.5 meter afstand van elkaar
te houden. Barvrijwilligers worden vooraf gevraagd naar mogelijke symptomen van corona.
Een vrijwilliger blijft thuis bij klachten.
• Er vinden extra schoonmaakwerkzaamheden plaats van o.a. de toiletgroepen, handgrepen.
• Bij de doordeweekse schoonmaakmomenten van de kantine en kleedkamers geldt ook:
houd 1.5 meter afstand.
• Wij verzoeken iedereen de drinkglazen e.d. terug te brengen bij de bar.

BIDONS: er wordt geen gebruikgemaakt van teambidons. Neem je eigen bidon mee.
VERVOER NAAR UITWEDSTRIJDEN: het advies bij personen van 13 jaar en ouder is het dragen van
een mondkapje in de auto. Kinderen t/m 12 jaar hoeven dit niet, ook als zij niet tot hetzelfde
huishouden horen. Als je alleen in de auto rijdt of met mensen uit je eigen huishouden, dan hoeft er
geen mondkapje te worden gedragen.
We verwachten van SDO’ers (spelers, trainers, coaches) dat advies wordt opgevolgd en
nageleefd!
TERUGKEER UIT ORANEJGEBIED: De richtlijnen vanuit de overheid zijn hierin leidend. Deze
richtlijnen geven aan dat iemand die terugkeert vanuit of woonachtig is in een ‘oranje’-gebied
zeer dringend wordt geadviseerd om 10 dagen in quarantaine te gaan. Kinderen van 4 t/m 12
jaar mogen sporten als zij terugkeren uit een ‘oranje’-gebied.
We verwachten van SDO’ers (spelers, trainers, coaches) dat advies wordt opgevolgd en
nageleefd! Verder volg de richtlijnen van het KNKV
https://www.knkv.nl/faqcorona
Bestuur

