Corona protocol BC Dunatos
Triage / gezondheidscheck
BC Dunatos is verantwoordelijk voor de gezondheidscheck. Het naleven
van deze algemene regel is de randvoorwaarde om ervoor te zorgen dat
we komend seizoen weer mogen basketballen. Een
sporter/trainer/coach/toeschouwer mag de zaal alleen betreden als deze
gezond is, geen enkel begin van klachten heeft die passen bij COVID-19 of
deel uitmaakt van een lopend contactonderzoek .

•

•
•

Je mag de zaal in de volgende gevallen niet betreden:
o

o
o
o

o

Je hebt de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van
de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)
Je hebt op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of
benauwdheidsklachten
Je hebt het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een
laboratoriumtest) en dit is in de afgelopen 7 dagen vastgesteld
Je hebt een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus
(vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 10
dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl
hij/zij nog klachten had
Je bent in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met
iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld

Betreedt de sportaccommodatie kort voor gebruik (op zijn vroegst
15 minuten voor aanvang) en betreedt de sportvloer bij trainingen
niet eerder dan het tijdstip waarop de training begint en bij
wedstrijden niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de
wedstrijd.
Verlaat de zaal direct na de training/wedstrijd. Volg hier de
aangegeven looproutes.
Voor de te volgen procedures tijdens een wedstrijd verwijzen wij
naar het wedstrijdprotocol opgesteld door de NBB.

Afstandscriterium
Gebruikers dienen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te bewaren en zo
veel mogelijk rechts te houden in de gangen. Bij het gebruik van de zaal is
dit een aanbeveling. Buiten de zaal (kleedkamer, gang, enz.) is dit
verplicht, behalve indien men behoort tot een gezin of 17 of jonger is.
•
•
•

De trainers/begeleiders van het ‘uitspelende team’ zijn zelf
verantwoordelijk voor triage/gezondheidscheck.
Registratie
•
•
•

•

•

Kleedkamers en douches

Iedereen die in de sporthal aanwezig is of aanwezig is geweest
dient zich te registeren.
Sporters BC Dunatos worden geregistreerd op een
aanwezigheidsformulier door de trainer/coach.
Bezoekende teams bij wedstrijden. De coach van het
bezoekende team zorgt voor een ingevuld registratieformulier
en overhandigt dit aan de coach van het thuisspelende team.
Bezoekers tribune registreren zich zelf bij betreden tribune. De
bezoekers kunnen naam en emailadres registreren op
registratiestrook (incl. eventuele familieleden) registreren en
deze deponeren in bijgevoegde doos.
Bij bezoek aan de kantine is aparte registratie vereist. Voor
details zie protocol van de kantine.

Betreden accommodatie
•

•

Daar waar nodig is daarnaast bewegwijzering aangebracht.
Deze dient door alle gebruikers te worden (op)gevolgd.
In geval er blessurebehandeling / EHBO moet plaatsvinden volg
dan de richtlijnen van het Rode Kruis.
Trainers/leiders en sporters dienen zoveel mogelijk 1,5 meter
afstand in acht te nemen. Dit geldt niet als er hulp,
ondersteuning moet worden geboden of de veiligheid in het
geding is. Tevens geldt dit niet als het gaat om de
ondersteuning van een persoon met een beperking. Het afstand
houden is een eigen verantwoordelijkheid.

Tijdens trainingen mogen alleen sporters, trainers en kader dat
onmisbaar is voor het goed verloop van de activiteiten mogen de
accommodatie betreden. Andere personen (o.a. ouders) wachten
buiten (ongeacht de weersomstandigheden).
Tijdens wedstrijden is naast voorgaande toegestaan om de tribune
te betreden. Volg hiervoor de richtlijnen van Optisport. Hierbij geldt
vol is vol. We vragen wel om rekening te houden met drie
toeschouwers van het bezoekende team.

o

o
o
o
o

Wij raden iedereen aan zoveel mogelijk thuis al de sportkleding aan
te trekken en thuis te douchen zodat het omkleden/douchen in de
accommodaties tot een minimum beperkt kan worden.
Daar waar een schema is opgesteld voor het gebruik van de
kleedlokalen dienen de gebruikers dit schema te volgen.
1 kleedkamer per team
Bij verlaten kleedlokaal nemen de sporters de spullen mee de zaal in.
Voor 18 jaar en ouder:
o Maximaal 5 personen tegelijkertijd in de kleedlokalen
o Maximaal 4 personen tegelijkertijd in de doucheruimte

Tribune
De tribune is geopend tijdens wedstrijden. Ook op de tribune dient 1,5m
afstand gewaarborgd te blijven. Op de tribune is er één in- en uitgang.
Tribune-verlaters hebben voorrang op personen die naar de tribune
willen gaan. Bij teveel personen/het niet kunnen waarborgen van de
1,5m op de tribune heeft Optisport en/of kantinebeheerder het recht om
deze te sluiten voor bezoekers.
Hygiëneregels
Bij binnenkomst informeert Optisport over de hygiëneregels via een
poster. Iedereen dient zich aan deze regels te houden.

Disclaimer: BC Dunatos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die als gevolg van de toepassing van dit
protocol optreedt. Ook kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend. De prtotocollen van Dunatos zijn opgesteld
aan de hand van de geldende protocollen RIVM/NBB. Wij spreken iedereen aan op zijn eigen verantwoordelijkheid.

