PROTOCOL COVID 19 ONA
ONA heeft conform de richtlijnen van het RIVM, de veiligheidsregio en het NOC*NSF een protocol
opgesteld rondom COVID-19. Dit protocol vind je hieronder. De richtlijnen van de overheid zijn altijd
leidend boven afspraken die ONA heeft gemaakt. Check daarnaast voordat je naar de Passelegt
gaat www.korfbalverenigingona.nl voor de meest actuele informatie. Het is ieders eigen
verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van actuele richtlijnen en regels.
Sportpark
• Desinfecteer je handen als je het park op komt.
• Er is een duidelijke in- en uitgang gemaakt.
• Op het sportpark zijn looproutes gemaakt met pijlen en borden.
• Iedereen dient 1.5m afstand van elkaar te houden (jongeren onder 18 en leden uit hetzelfde
gezin hoeven dit niet).
• Toeschouwers zijn welkom bij wedstrijden met in achtneming van 1.5m.
• Als je gezondheidsklachten hebt die gerelateerd kunnen worden aan het coronavirus: blijf
dan thuis en kom niet naar het sportpark.
Trainingen
• Kom maximaal 10 minuten van te voren op de training.
• Kom zoveel mogelijk omgekleed naar de club en douche thuis.
• Tijdens de trainingen zijn de kleedkamers gesloten. Enerzijds omdat de kleedkamers tussen
de teams niet schoongemaakt kunnen worden en anderzijds omdat ook in de kleedkamers
1.5 m afstand gehouden moet worden voor spelers van 18 jaar en ouder.
• Trainingsmaterialen zoals hesjes en hoedjes zijn gewoon beschikbaar.
• Zorg ervoor dat de hesjes na elke training uitgewassen worden.
• Niet meer dan 1 persoon tegelijk in het ballenhok.
• Geen ouders en toeschouwers bij de trainingen.
• Als je gezondheidsklachten hebt die gerelateerd kunnen worden aan het coronavirus: blijf
dan thuis en kom niet naar het sportpark .
• Hanteer ook op trainingsavonden de looproutes.
Wedstrijden
• Spelers van 18 jaar en ouder moeten 1.5m afstand nemen van elkaar in de dug-out.
• Voor alle teams zijn ook tijdens de wedstrijden de kleedkamers gesloten.
• Ga zoveel mogelijk omgekleed naar uit- en thuiswedstrijden. Je krijgt de wedstrijdshirt mee
naar huis. Het is ondoenlijk om na te gaan welke maatregelen elke vereniging hanteert.
• Bereken goed het vervoer bij uitwedstrijden. Op dit moment mag je met meer dan 2
personen in een auto zitten, ook als dit mensen zijn uit verschillende huishoudens. Hierover
valt te lezen op de website van het RIVM. Wel wordt een mondkapje geadviseerd, dit is
echter niet verplicht. (vanaf 13 jaar).
• Geef geen handen voor en na de wedstrijd.
• Iedereen moet voor zijn of haar eigen bidon zorgen.
• Vier een doelpunt op gepaste afstand.
Kantine
• Blijf thuis als je één of meerdere symptomen van het coronavirus hebt.
• Houdt 1,5m afstand (jongeren onder de 18 hoeven onderling geen afstand de houden,
mensen uit hetzelfde gezin ook niet).
• Je vult je naam, telefoonnummer, datum en tijd van je bezoek aan de kantine in op een
briefje en dat briefje stop je in de doos.
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Je volgt de instructies die te lezen zijn in de kantine op (ook die op te tafels).
Je volgt instructies van onze barwedewerkers op.
De opstelling van de kantine én het terras laat je intact.
Je zorgt dat je altijd een vaste zitplaats hebt, zowel binnen als buiten.
Je betaalt met pin.
Tussendeuren laat je gesloten en op slot.
Je sporttas plaats je op de aangegeven plaats buiten de kantine.

Daarnaast is op de website van de ONA het protocol van NOC*NSF te vinden, lees deze goed door.
Dit alles zal van ons allemaal enige creativiteit en flexibiliteit vergen. Het is echter van belang zodat
we met z’n allen proberen de start van het nieuwe seizoen zo goed mogelijk te laten verlopen.
Afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen de richtlijnen veranderen. We zullen dit via de
gebruikelijke kanalen communiceren.
Wij wensen iedereen een heel sportief en leuk seizoen!
Namens het bestuur en de corona commissie

