Corona protocol
Algemeen
•

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

•

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;

•

Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht)
hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;

•

Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;

•

Ontsmet je handen in het voorportaal bij de ingang van de Drieschaar;

•

Kleedkamers en douches zijn opengesteld, voor 18 jaar en ouder geldt hierbij de 1,5 meter afstand;

•

Volg de aangebrachte aanwijzingen in het gebouw en de aanwijzingen van het personeel van de Drieschaar op;

•

Maximaal 100 personen in de grote sportzaal;

•

Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen en schud geen handen;

•

Maak per tafel een “center-court van hekjes”, hou bij het wisselen van helft voldoende afstand tot elkaar;

•

Gebruik alleen je eigen batje;

•

Gebruik 1 tafeltennisbal per tafel (uitgezonderd senioren competitie, zie hieronder) en reinig deze voordat je hem de eerste keer
gebruikt;

•

Reinig zelf je tafeltennistafel voordat je gaat spelen;

•

Geen zweethanden afvegen aan de tafel. Gebruik een eigen handdoek;

•

Er worden geen dubbel wedstrijden gespeeld;

Jeugd
•

De trainer (Jimmy) is het Corona-aanspreekpunt;

•

De trainer noteert op een lijst wie er op de training aanwezig is en bewaart deze lijst minimaal 4 weken (vanwege eventueel bron- en
contactonderzoek);

•

Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot en met 12 jaar;

Senioren
•

De bestuursleden (Robert, Michiel en Pascal) zijn het Corona-aanspreekpunt;

•

Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden als het voor de sport noodzakelijk is.
Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden,
waaronder in de kleedkamers en in de kantines;

•

De spelers noteren bij binnenkomst hun naam op een presentielijst, deze wordt minimaal 4 weken bewaard (vanwege eventueel
bron- en contactonderzoek);

Competitie senioren
•

Bekijk voordat je afreist naar je tegenstander op de website van de vereniging waar je op bezoek gaat wat het
corona protocol van deze vereniging is, dit voorkomt teleurstellingen vooraf;

•

Respecteer en volg ten alle tijden het corona protocol van de ontvangende vereniging op;

•

Schud geen hadden bij ontvangst/aankomst en of voor aanvang van de wedstrijd (RIVM-richtlijn);

•

Probeer zo min mogelijk te bewegen in de ruimte waar je bent, als je niet hoeft te spelen;

•

Hou bij het wisselen van tafelhelft voldoende afstand tot elkaar en de scheidsrechter;

•

Aan het begin van de avond wordt de tafel gereinigd / ontsmet;

•

Als jij en/of de tegenstander het op prijs stelt kun je ieder met een eigen bal spelen (er zijn 2 merken wedstrijdballen beschikbaar,
zodat je de ballen uit elkaar kunt houden). De bal van de speler die serveert wordt gebruikt als speelbal. De serveerder gaat de bal
ook zelf ophalen / de tegenstander “slaat” of “voetbalt” de bal terug;

•

Vier een winstpunt niet te uitbundig;

•

Als team bepaal je zelf of je zelfstandig of als team samen rijdt wanneer je uit moet spelen;

Er worden alleen namen van bezoekers / toeschouwers geregistreerd. De namen van de spelers zijn te achterhalen via de
wedstrijdformulieren.

