Axel, 22 september 2020

Specifieke maatregelen locatie ’t Sportuus Axel (Oud-Oosteinde 1)
Specifiek volleybal
 Regels RIVM naleven.
 Teams, scheidsrechters, tellers en coaches komen maximaal een 0,5 uur voor aanvang van
het warmlopen binnen via de hoofdingang van ‘t Sportuus.
 De ingang via de toegangsdeuren naar de sporthal is niet toegankelijk, deze wordt gebruikt
als uitgang vanuit de sporthal.
 Desinfecteer bij binnenkomst de handen.
 Er is éénrichtingsverkeer ingesteld vanaf ingang naar de kleedruimtes.
 Na de trainingen en wedstrijden verlaat je de kleedruimtes aan de sporthalzijde en verlaat je
de sporthal via de toegangsdeur naar de hal.
 Thuisspelende teams komen omgekleed naar de sporthal.
 Uitspelende teams krijgen een kleedruimte toebedeeld.
 Na de wedstrijd krijgt het uitspelende team voorrang op het betreden van de aangewezen
kleedruimte.
 Houd in de kleedruimte 1,5 meter afstand, ook voldoende afstand bewaren tijdens het
douchen.
 Bij de ingang van de sporthal staat aangegeven welke kleedkamer de teams kunnen
gebruiken. Graag allen aan deze indeling houden om misverstanden te voorkomen.
 Bij gemengde teams (jongens en meisjes) graag onderling afspreken wie er eerst gebruik
maken van de kleedkamer.
 Bij opeenvolgende wedstrijden bestaat de mogelijkheid dat teams even op elkaar moeten
wachten met douchen en omkleden. Graag begrip hiervoor en wacht tot de kleedruimte
weer vrij gemaakt is.
 Tijdens de wedstrijden kunnen spelers gebruik maken van toiletten in kleedruimtes/hal
(éénrichtingsverkeer geldt dan niet, maar vermijd kruisend verkeer).
 Na de trainingen en wedstrijden maak je de gebruikte ballen schoon met de hiervoor
beschikbaar gestelde middelen.
Algemeen
 Regels RIVM naleven.
 De toegang is alleen via de hoofdingang van ‘t Sportuus.
 Desinfecteer bij binnenkomst de handen.
 Registratie in de sportaccommodaties is alleen van toepassing voor publiek en vrijwilligers
die niet in/of naast het veld staan. Alle anderen zijn achteraf bekend.
 Er is zoveel als mogelijk éénrichtingsverkeer ingesteld vanaf hoofdingang naar de
kleedruimtes.









De algemene ruimtes zoals hal, trappen, publieksruimte en sportkantine hebben geen
éénrichtingsverkeer. Let hierbij wel op de aangegeven pijlen en zorg voor 1,5 meter afstand
tot elkaar.
Publiek en niet-spelende teams maken gebruik van toiletten in de hal. Volg de route.
Voor dranken en versnaperingen is een bestelpunt en afhaalpunt aangebracht in de
sportkantine.
Publiek moet op een zetel plaatsnemen. Tijdens het verblijf blijf je op je zetel. Ook hier geldt
1,5 meter afstand als je niet uit één huishouden komt.
Publiek wordt verzocht niet te roepen of te schreeuwen. Kun je dat niet laten, dan draag je
een mondmasker. Andersoortige manieren van gepast lawaai is toegestaan.
Afval breng je zelf naar de afvalverzamelpunten.
Lege glazen en fust breng je zelf naar de aangegeven plaats.

We rekenen op je begrip en medewerking.
We wensen je een sportief verblijf in onze accommodatie met een gezonde competitieve strijd.

