Corona protocol binnensportaccommodaties gemeente Valkenswaard
Vanaf 1 juli mogen de binnensportaccommodaties gebruikt worden:
De hoofdlijn is:
• U houdt binnen altijd 1,5 meter afstand, behalve tijdens het sporten
Uitzondering 1,5 meter maatregel:
• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van anderen.
• Jongeren tot 18 jaar hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden.
Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden van volwassenen.
Toeschouwers:
Voor binnen geldt een max. van 100 toeschouwers zonder reservering en gezondheidscheck en voor
meer dan 100 toeschouwers geldt voor iedereen een reservering (registratie) en gezondheidscheck.
Inrichting Sportaccommodatie
Er zijn in de accommodaties afbeeldingen aangebracht om iedereen te attenderen op de 1,5 meter
afstand. Wij gaan er daarbij vanuit dat jullie er alles aan zullen doen om deze ook gedurende de
verenigingstijden na te streven.
We gaan de huurtijden hanteren zoals die zijn aangegeven bij de verhuuradministratie. Daarnaast
zijn onderstaande punten van belang:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Douches en kleedkamers mogen gebruikt worden, wel 1,5m afstand houden voor volwassenen;
Kleedkamers en douches worden dagelijks schoongemaakt door de beheerder;
WC gebruik alleen bij uitzondering;
Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het reinigen van gebruikt materiaal;
Er wordt verwacht dat er bij iedere vereniging 1 Corona deskundige/ aanspreekpunt aanwezig is;
Op nummer 0622485099 zijn de toezichthouders sport bereikbaar

Wij als gemeente zorgen voor:
o
o
o

sprayflacons met desinfectie materiaal
schoonmaak doekjes
handschoentjes

Wij verzoeken de verenigingen vriendelijk het onderstaande via website en email aan de leden
bekend te maken:
Veiligheid en hygiëne in en om de gymzaal/ sporthal
1. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
2. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft.
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten
3. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet
je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was
(volg hierin het advies van de GGD)
4. Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit
in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld
5. Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het
nieuwe coronavirus is vastgesteld
6. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
7. Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor
kinderen tot en met 12 jaar, t/m 18 jaar onderling)
8. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekje
9. Ga voordat je van huis vertrekt naar het toilet
10. Was thuis voorafgaand aan en na het bezoek van het sportcentrum je handen met water en
zeep, minimaal 20 seconden.
11. Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van
objecten waar veel mensen aan zitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.na
een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus.
12. Er is extra schoonmaak ingehuurd voor de tastplekken te reinigingen.
13. Vermijd het aanraken van je gezicht
14. Schud geen handen
15. In het algemeen geld, dat als in Valkenswaard het aantal besmettingen toeneemt, de gemeente
kan besluiten om het bad weer te sluiten.
16. Hou u zich niet aan de richtlijnen, dan kan de beheerder besluiten u de toegang te ontzeggen,
omdat anders het risico bestaat dat sporthal weer wordt gesloten.

