
 Binnensporten tijdens coronacrisis 

Protocol SNA voor sportzaal de TURNER  

 

Blijf thuis als je verkouden bent of ziek bent!! 

Trainers/begeleiders moeten mensen die ziek/verkouden zijn naar huis sturen.  

Ook als een huisgenoot corona heeft blijf je thuis of als je wat langer dicht in de buurt bent geweest van iemand die corona 

heeft (RIVM-regels) 

 

Wat gebeurt als een sporter of trainer positief getest is?  

Indien bij een sporter of trainer Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden 

gehanteerd. De GGD doet bron- en contactonderzoek om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De GGD geeft aan 

welke quarantaine maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen; 

Bij ontdekken van eventuele brandhaard zal de sporthzaal voor 2 weken gesloten worden!  

Dus regels naleven is van groot belang voor ons allen. 

 

Algemeen: 

• Houd je aan de gezondheidsregels van het RIVM 

- Thuisblijven als je niet fit bent (en laat je testen) 

- Geen handen schudden, vermijd contact 

- Hoest/nies in je elleboog 

- Was regelmatig je handen 

- Houd 1,5 m afstand (als je niet aan het sporten bent) 

• Laten we elkaar op een nette manier herinneren aan het protocol  

 

Sporten: 

• Er is geen beperking in het aantal sporters per veld 

• Tijdens het sporten is het tijdelijk toegestaan om geen afstand te houden. 

• Voor en na het sporten dient wel 1,5 meter gehouden te worden door mensen van 18 jaar en ouder 

• Niet schreeuwen of roepen in en buiten de zaal, beperk geforceerd stemgebruik 

• Maak alleen fysiek contact als dat nodig is om de sport te beoefenen. Onnodig contact zoals high fives, knuffels, handen 

schudden, of samen een punt vieren is dus niet toegestaan.   

• Trainers houden afstand van sporters vanaf 13 jaar 

• Ga niet allemaal tegelijk door één deur als je de zaal in of uit gaat.  

• Desinfecteer het materiaal als je klaar bent met de training/wedstrijd.   

Er staat een plantenspuit met schoonmaakmiddel erin in de lerarenkamer. De teams moeten zelf een handdoek 

meenemen om de ballen en andere voorwerpen schoon te kunnen maken  

 

Jeugdteams 

Kinderen tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden. De trainers/begeleiders moeten echter wel afstand houden tot 

de kinderen vanaf 13 jaar. Trainers mogen dus wel binnen 1,5m komen bij kinderen jonger dan 13 jaar.  

Wanneer afstand houden niet mogelijk is, zoals bij een blessure, is het toegestaan binnen 1,5m te komen.   

 

Faciliteiten: 

• De kleedkamers kunnen gebruikt worden door maximaal 4 personen van 18+ gelijk. Douches kunnen niet worden 

gebruikt. 

• Kleed je thuis om. Indien dit onmogelijk is kan dit uiteraard in de kleedkamers.  

• Ga zo mogelijk voordat je thuis weggaat nog naar het toilet. Probeer toiletgebruik in de TURNER  te beperken.  

• De nooddeur wordt opengezet voor extra ventilatie, houd deze dus ook open.  

• Opéén volgende trainingsgroepen met de leeftijd van 18+ hanteren de volgende regel: 

De groep die klaar is neemt plaats op de bank in de zaal terwijl de Corona coördinator de opvolgende groep verzoekt 

binnen te komen. Is de kleedkamer leeg dan kan de vertrekkende groep de kleedkamer in ( 4 tegelijk ! ) Je kan dus 

niet te laat op de training komen want dan is de weg naar de zaal niet vrij. 

 

Corona coördinators 

• Trainingsavonden: De trainers moeten bij ieder team ervoor zorgen dat er aan het protocol gehouden wordt.  

Uiteindelijk is iedereen zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de maatregelen.  

Als je het niet voor jezelf doet, doe het dan voor een ander.  

Let op: komen er  wijzigingen in het protocol dan worden deze worden uiteraard weer naar ieder lid gestuurd.  


