
LOKOMOTIEF RIJSWIJK

COVID-19 Wedstrijdprotocol

Voor wie: Alle teams Lokomotief (zowel voor thuis- als uitwedstrijden), bezoekende teams en toeschouwers.

Coördinator: Arend-Jan v.d. Lely (bestuur Lokomotief) voor de vereniging, per team een aparte coördinator.

📍Sporthal De Altis, De Bruyn Kopsstraat 1, Rijswijk

Laatste wijziging

Aangepast naar aanleiding van de richtlijnen/verordeningen zoals die van kracht zijn vanaf 25 januari 2022.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt voor dit protocol zijn de protocollen van het NOC-NSF m.b.t. “Verantwoord Sporten” en

“Handreiking toeschouwers bij sportwedstrijden” en de NBB m.b.t. “Protocol Basketbalcompetities”.

Toepasbaarheid

Dit protocol is van toepassing op alle wedstrijden in de Altis en het reizen naar uitwedstrijden.

Basisregels voor iedereen (spelers, staff, scheidsrechters, jury en bezoekers):

➔ Heb je klachten? Blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen.

➔ Houd 1,5 meter afstand van anderen.

➔ Ben je 13 jaar en ouder dan is het dragen van een mondkapje verplicht in het complex (uiteraard niet

gedurende de wedstrijd).

➔ Was en/of ontsmet je handen regelmatig (en goed).

➔ Vermijd drukke plekken.

➔ Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

➔ Schud geen handen / geen high fives.

Uitzonderingen op de 1,5 meter-regel

➔ Personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;

➔ Personen tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.

➔ Personen die sport beoefenen, voor zover het niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5

meter de sportbeoefening in de weg staat;

➔ Personen met een handicap tot hun begeleiders of vaste mantelzorgers, voor zover zij zich niet met

inachtneming van een afstand van 1,5 meter jegens hun begeleiders of vaste mantelzorgers kunnen

ophouden.
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Gebruik mondkapje

Het dragen van een mondkapje is verplicht bij binnenkomst en in de kleedkamers. Zowel voor spelers

publiek, scheidsrechters als vrijwilligers. Voor spelers, staf en scheidsrechters geldt dat zodra de training

of de wedstrijd (vanaf het moment van warmlopen) begint mag het mondkapje af mag. Na de training of

wedstrijd (na de line-up) moet deze weer zo snel mogelijk op. Voor publiek en overige aanwezigen geldt

dat tijdens het verplaatsen in het complex het mondkapje op moet. Zodra men in de kantine of op de tribune

zit, dan mag het mondkapje af.

Publiek tijdens de wedstrijden (op de tribune en in de kantine)

Vanaf 26 januari 2022 is weer publiek toegestaan.

De volgende bepalingen:

● Voor bezoekers van 18 jaar en ouder geldt dat zij het Coronatoegangsbewijs (CTB) moeten

kunnen laten zien, in de vorm van een geldige QR-code en mee moeten werken aan de controle

hiervan.

● Tijdens het verplaatsen in het complex is het dragen van een mondkapje verplicht.

● Iedereen heeft een vaste plek en houdt 1,5 meter afstand.

Onderweg: naar de sportaccommodatie bij uitwedstrijden en terug naar De Altis

● Teams, staf, toeschouwers en scheidsrechters die per auto naar de wedstrijd reizen houden rekening

met de geldende richtlijnen van het RIVM. Het is toegestaan om met mensen uit een ander

huishouden in de auto te zitten, het advies is dan wel een mondkapje te dragen. Kinderen tot en met

12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Ook wanneer personen tot eenzelfde huishouden horen,

hoeft er geen mondkapje gebruikt te worden.

● Het advies voor zowel sporters als scheidsrechters is om zoveel mogelijk omgekleed af te reizen naar

de sportlocatie.

● Stel je vooraf op de hoogte van de geldende protocollen voor de locatie waar je speelt.

Indien er onduidelijkheden of ernstige overtredingen van het protocol worden vastgesteld, dan is het verzoek

dit te melden aan het bestuur (bestuur@lokomotief-rijswijk.nl) en bij acute zaken kan Arend-Jan van der Lely

gebeld worden (06-26659618).
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