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Basisregels
De coronatoezichthouder c.q. trainer let extra op deze regels en
spreekt indien nodig mensen hierop aan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heb je klachten, blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen. Dit geldt
voor elke leeftijd (ook kinderen).
Heb je je laten testen en is de uitslag negatief? Dan mag je weer
volledig meedoen in de maatschappij. Bij veranderende of nieuwe
klachten moet je je wel opnieuw laten testen.
Ben je 18 jaar en ouder, houd 1,5 meter afstand van anderen.
Was vaak je handen.
Vermijd drukke plekken.
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze
daarna weg.
Schud geen handen.
Desinfecteer je handen bij binnenkomst in de Schans.
Draag een mondkapje in de Sporthal, als je 13 jaar of ouder bent.
Alleen als je aan het sporten bent, hoef je hem niet op.

Trainingen (binnen)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle deelnemers van de training dienen zich aan te melden via Teamy. Via
Teamy houdt Forwodians bij wie wanneer aanwezig is geweest. Voor de
allerjongste teams zal de trainer/ coach een intekenlijst gebruiken.
De kleedkamers zijn open er kan en weer gedoucht.
Kom in trainingsoutfit naar de sporthal.
Bij binnenkomst dient iedereen zijn handen te desinfecteren.
Iedereen dient de aangegeven loop richtingen te volgen. Een aangewezen
corona toezichthouder c.q. trainer zal dit bewaken.
Persoonlijke eigendommen zoals tassen, jassen en schoenen mogen niet
in de kleedkamer achter worden gelaten. Je dient deze mee te nemen naar
het trainingsveld.
Het is niet mogelijk om bij de training als bezoeker/ ouder de training te
bekijken.
De kantine is vanaf 14-06-21 geopend tot 22:00uur.
Na de training zullen alle gebruikte trainingsmaterialen worden
gedesinfecteerd.
Het te starten team kan wachten in de tribune en in de kantine.
Het team wat klaar is met trainen zal de zaal verlaten door de deur bij de
tribune.
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Specifiek:
•
•
•

Zij hoeven onderling geen afstand te houden.
Er mogen maximaal 50 personen in de Schans zijn, inclusief trainers en
begeleiders.
Er kan en mag ‘gewoon’ getraind worden, inclusief trainingswedstrijdjes.

Wedstrijden
•
•

Onderlinge wedstrijden alleen tussen sporters van dezelfde club
toegestaan.
Er mag geen publiek aanwezig zijn bij wedstrijden en trainingen.

Horeca
•
•
•
•
•

De kantine is geopend vanaf 14-06-21 tot 22:00 uur.
Maximaal 4 personen per tafel. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet
mee.
Personen uit 1 huishouden (hetzelfde adres) mogen wel met meer mensen
aan tafel zitten.
Geen zelfbediening.
Bezoekers verplaatsen zich alleen als ze naar de wc of garderobe gaan of
moeten betalen. Binnen dragen zij een mondkapje.
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