Dynamo Covid-19 Protocol
Volgens Covid-19 maatregelen. Versie 26 jan 2022.
Versie 26 jan 2022: sporten met publiek.
De meest recente geldige versie staat op de website van Dynamo.
•
•
•
•

Altijd de RIVM-basisregels toepassen.
Niet naar de training komen als je klachten hebt, of als er iemand in het gezin ziek is.
Regels van Gemeente Roosendaal, RIVM, NOC NSF en KNGU zijn van toepassing.
Advies van de GGD opvolgen bij besmettingsrisico.

Sporters
• Corona toegangsbewijs verplicht vanaf 18 jaar, controle door trainers bij binnenkomst.
• Na het sporten en buiten de trainingsruimte vanaf 13 jaar: de 1,5m afstand houden en
mondkapje dragen.
Gebruik turnhal Vierhoeven
• Jongens gebruiken de nooddeur en meisjes en ouders de voordeur.
• Voor de pauze/ drinken gebruiken de meisjes de kleedkamer en de achterkant van de
publieksruimte.
• De jongens gebruiken de toestelruimte voor de pauze en maken normaal gesproken geen
gebruik van de jongenskleedkamer.
• Deur is op slot, behalve voor het wisselen van de groepen.
• Groepen die samen trainen in de turnhal zo veel mogelijk bij elkaar houden en zo min mogelijk
mixen met de andere groepen.
• Aan begin van de training checken op klachten bij sporters en zo nodig naar huis sturen.
Publiek:
• Publiek is toegestaan tot 22.00 uur. Men heeft alleen toegang in die ruimten die hiervoor
geschikt zijn. Bij de turnhal is dit de voorkant van de publieksruimte waar de stoelen staan
opgesteld.
• Bij de gym danszalen is geen publiek mogelijk, eventuele uitzonderingen worden bepaald door
de trainers. Daar gelden dan ook de algemene regels voor publiek.
• Publiek vanaf 18 jaar moet een geldig corona toegangsbewijs en ID hebben. De controle hierop
gebeurt door de trainer of iemand die hiervoor gedelegeerd is door de trainer of bestuur.
• Vanaf 13 jaar de 1,5 m afstand aanhouden. De zitplaatsen staan ook op 1,5 m afstand.
• Mondkapje dragen is voor publiek verplicht vanaf 13 jaar, behalve tijdens het zitten op de
daarvoor bestemde stoelen. Deze stoelen staan op 1,5m afstand.
• Hoewel de personen binnen hetzelfde gezin de 1,5m niet aan hoeven te houden, worden de
stoelen niet verzet. Anders wordt het onduidelijk.
Normaal gesproken zal van de vaste sporters en ouders de beschikbaarheid van een geldig corona
toegangsbewijs bekend zijn. Om het praktisch te maken, kan je na een aantal malen te hebben
gecontroleerd, overgaan tot steekproefsgewijs controleren voor deze groep.
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