Corona protocol
Korfbalvereniging G.S.K.V. De Parabool
Dit plan van aanpak is gericht op het organiseren van trainingsactiviteiten voor de
korfbalsport binnen de geldende verordeningen in verband met het coronavirus. Het
uitgangspunt van dit plan van aanpak is het door de KNKV opgestelde korfbal specifieke
protocol en het door NOC*NSF ontwikkelde landelijke algemene sport protocol.
Algemeen
●
●

●

●

Personen die zich gaan laten testen (wegens gezondheidsklachten) dienen thuis te
blijven en dit te melden bij Björn de Kruijf (06-83020230);
Personen die in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is met COVID-19
dienen 10 dagen thuis te blijven na het laatste contact en melden dit bij Björn de
Kruijf;
In het geval van een bevestigde corona besmetting, dient de desbetreffende persoon
dit te melden bij Björn de Kruijf. Het bestuur zal dan de overige aanwezigen hierop
attenderen;
Personen die overig contact zijn van een positieve besmetting melden dit bij Björn
de Kruijf en letten extra goed op het afstand houden.

Training
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●
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Deelname aan een training is mogelijk in groepen van vier. Deze groepen zijn
verantwoordelijk voor hun eigen training;
Tijdens de gehele training veranderen de groepen van vier personen niet;
Per zaal geldt een maximum van drie groepen van vier personen, oftewel maximaal
12 personen per zaal, waar mogelijk worden de aanwezige afscheidingen (zoals
netten) tussen de groepen gebruikt;
De training duurt maximaal een uur;
Er kan niet in partijvorm worden getraind, trainingen bestaan alleen uit oefeningen
waarbij de 1,5 meter kan worden gewaarborgd;
De trainingen beginnen 15 minuten na elkaar;
De groepen worden ingedeeld op de normale trainingstijden (ma & woe 17.00-22.00)
Kom niet eerder dan 10 minuten voor de start van de training aan bij de zaal;
Spelers komen omgekleed naar de training en kunnen in de zaal hun schoenen
aantrekken;
In het materialenhok geldt een maximum van twee personen;
De 1,5 meter afstand tussen elkaar geldt altijd;
Bij binnenkomst van de ACLO worden de handen gedesinfecteerd;
Spelers wordt aangeraden direct na thuiskomst van de training hun handen te
wassen met water en zeep, tenminste 20 seconden;
Er is te allen tijde een coronacoördinator, deze is herkenbaar aan een hesje;
Volg de regels van het ACLO sportprotocol;

●

Volg de aanwijzingen van het ACLO personeel.

