Nieuwe coronamaatregelen - 6 november 2021
Publicatiedatum: 7 november 2021
Tijdens de persconferentie van 2 november jl. is bekend gemaakt dat er per 6 november
2021 een aantal aanscherpingen van toepassing is. Om de risico’s op nieuwe
besmettingen te verkleinen en met elkaar te blijven genieten op onze club, zijn wij
verplicht ons te houden aan de volgende nieuwe maatregelen:
•
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•
•
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•
•
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•

De basisregels blijven van kracht, waaronder het dringende advies om voor en na
het sporten 1,5 meter afstand van anderen te houden.
Iedereen (sporters en trainers) desinfecteert zijn/haar handen voor je de baan op
gaat en doet dit weer zodra je klaar bent met de training en de baan af gaat.
De materialen die aangeraakt zijn door trainers/sporters worden in de garage weer
schoongemaakt met de spray en het papier.
Atleten en toeschouwers vanaf 18 jaar moeten voor het betreden van de kantine,
kleedkamer of krachtruimte het persoonlijke coronatoegangsbewijs laten
zien. Daarbij moet ook het ID-bewijs gecontroleerd worden. Sportclub Reeuwijk
heeft ervoor gekozen om dit niet te doen. Kleedkamers, krachtruimte en de
kantine blijven daarom vanaf 6 november 2021 GESLOTEN.
Iedereen komt dus in sportkleding naar het sportpark en gaat na de training zo snel
mogelijk weer van het sportpark af.
De deur naar de gang met de toiletten blijft op slot, wil er iemand tijdens de training
naar het toilet, kan bij uitzondering de sleutel bij de trainer gevraagd worden. Er
mag maar 1 iemand naar het toilet per keer. De buitendeur weer op slot doen.
Personen die met een functie aanwezig zijn op de vereniging zijn van deze
verplichting uitgezonderd. Het gaat dan bijvoorbeeld om trainers/coaches en alle
noodzakelijk aanwezige andere vrijwilligers.
Toeschouwers/publiek en ouders van wedstrijden/trainingen dienen zich daarnaast
te houden aan de 1,5 meter afstand die door de overheid dringend geadviseerd
wordt.
Trainers dragen vanaf maandag 8 november weer een SR hesje, deze liggen
onder de statafel in de garage, deze wordt door de trainer elke week meegenomen.
De EHBO doos staat voor de trainers in de garage en in de bestuurskamer staat er
nog 1, Icepacks (die je kunt knijpen) liggen onder de statafel in de garage.

In zijn algemeenheid geldt nog steeds:
• Heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen, ook als je al
gevaccineerd bent
• 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.
• Sporters kunnen geweigerd worden of naar huis gestuurd tijdens de training bij
(vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
(licht)hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en /of plotseling verlies van reuk of
smaak.
• Was vaak je handen met water en zeep, ook voor en na bezoek aan ons sportpark;
• Schud geen handen en knuffel elkaar niet;
• Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels in acht;
• Meld aan je trainer wanneer je getest moet worden en de uitslag van de test.
Wij kunnen dit alleen met elkaar. Sportclub Reeuwijk en haar leden/vrijwilligers
handhaven niet om vervelend te doen, maar zonder deze maatregelen is er geen sport!
Wij rekenen op een ieder.
Bestuur Sportclub Reeuwijk

ALLEEN SAMEN KRIJGEN WE CORONA ONDER CONTROLE!!

