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Beste allen,
Dit protocol is gericht op het openstellen van het terras en sportkantine, specifiek voor ROV Eureka.
Uitgangspunt van dit protocol is het door het gezamenlijke sport en NOC*NSF ontwikkelde landelijke algemene
sportprotocol.
Het hieronder beschreven protocol bestaat uit de volgende punten:
 Algemeen
 Toeschouwers;
 Bezoekers terras;
 Bezoekers sportkantine;
 Barvrijwilligers;
 Sporters
 Kleedruimten / Douches
Algemeen
 Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 Wij maken in onze richtlijnen onderscheid in vijf groepen: Toeschouwers, bezoekers terras, bezoekers
sportkantine; vrijwilligers achter de bar & sporters;
 De gemeente heeft de regie op de invulling en naleving van de maatregelen. Het KNKV/NOC*NSF adviseert
ons om onderstaande maatregelen uit te voeren;
 Volg de aanwijzingen van de trainers of eventueel aanwezige Corona-Coördinator op;
 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: dit geldt voor iedereen;
 Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
 Vermijd drukte;
 Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 Schud geen handen;
 Maak voor en na gebruik het toilet schoon;
 Durf elkaar aan te spreken om de gestelde Covid-19maatregelen na te leven;
 Vanwege eventueel contact-onderzoek door de GGD zullen wij alle bezoekers vragen bij het betreden van
het terrein zijn/haar gegevens achter te laten;
 Help elkaar en wees vriendelijk voor elkaar. Blijf gezond. Samen tegen Covid-19.
Toeschouwers
 Voor buiten gelden maximum aantallen van 250 toeschouwers zonder reservering en gezondheidscheck,
zonder placering;
 Toeschouwers dienen 1,5 meter afstand van elkaar te houden, tenzij zij tot één huishouden behoren.
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Bezoekers Terras
 Bezoekers zijn op het terras welkom. Hier dienen zij wel een zitplaats te zoeken en 1,5 meter afstand van
elkaar te houden. Lukt dit niet, kan het bestuur/Corona-coördinator besluiten om bepaalde zitplaatsen
welke niet gebruikt mogen worden af te plakken;
 Bezoekers dienen op alle volgende vragen nee te kunnen antwoorden:
o Heb je last van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,
verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak?
o Is er iemand binnen het huishouden met koortsklachten?
Bezoekers Kantine
 Er mogen max 10 bezoekers tegelijk in de kantine. Kijk voor dat je de kantine betreed hoeveel personen er
binnen zijn. (Twee personen) Barpersoneel is hier niet bij meegerekend;
 Desinfecteer bij het betreden van de kantine je handen;
 Er is éénrichtingsverkeer in de kantine. Dit om te voorkomen dat men elkaar binnen de 1,5 meter moet
passeren. Aan de terraskant kan men naar binnen, aan de kant van het veld weer naar buiten. Zie
plattegrond;
 Aan de bar is er een bestelpunt en een uitgiftepunt van de consumpties. Zie plattegrond;
 Zet lege flesjes en glazen zelf terug op de daarvoor aangewezen plek;
 Betaal zo veel mogelijk contactloos per pin;
 Bij meerdere klanten, houdt 1,5 meter afstand van elkaar;
 Houdt 1,5 meter afstand van de vrijwilligers achter de bar;
 Als je langer in de kantine verblijft, zoek dan een zitplek. Bij voorkeur niet in de buurt van de bar en houdt
onderling 1,5 meter afstand
 Bezoekers dienen op alle volgende vragen nee te kunnen antwoorden:
o Heb je last van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,
verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak?
o Is er iemand binnen het huishouden met koortsklachten?
Barvrijwilligers
 Er staan max. 2 personen tegelijk achter de bar;
 Was elk half uur je handen;
 Geef elkaar de ruimte om te kunnen passeren, bij voorkeur buiten de 1,5 meter;
 Maak elk half uur de bar schoon. Dat wil zeggen het werkblad, de bar en de leuning aan de achterzijde van
de bar;
 Zet de bestellingen klaar op het uitgiftepunt en geef de klant de ruimte om deze te pakken. Zie
plattegrond;
 Er mogen max. 10 personen tegelijk in de kantine aanwezig te zijn, probeer dit in de gaten te houden.
Sporters
 Sporters dienen zich te houden aan het Covid-19 Sportprotocol;
 Sporters worden voor en na het sporten gezien als bezoeker en dienen zich dan aan het Covid-19 protocol
Kantine te houden;
 Sporters hoeven tijdens de wedstrijden geen 1,5 m afstand tot elkaar te bewaren. Voor, na en in de rust
van de wedstrijden dient deze regel wel gevolgd te worden;
 Sporters mogen voor en na de trainingen/wedstrijden gebruik maken van de kleedkamers/douches. Houd
hierbij wel 1,5 meter afstand van elkaar. Zie onder voor gebruik kleedkamers / douche;
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Kleedruimten / Douches
 Daar wij een beperkte ruimte hebben in de kleedkamer zijn er maar 4 personen tegelijk in deze ruimte
toegestaan;
 Om de 1,5 m afstand te waarborgen kunnen er maar 2 personen tegelijk douchen;
 Douche als het kan thuis;
 Houdt ook in de kleedruimte 1,5 m afstand van elkaar;
 Kleedkamers kunnen niet gebruikt worden voor teambesprekingen.
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