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Aan de leden en ouders van onze leden.
Vanaf zaterdag 15 januari 2022 zijn er nieuwe maatregelen van kracht om verdere
verspreiding van corona en toenemende druk op de zorg in ziekenhuizen te
voorkomen.
1. Algemene uitgangspunten
De algemene uitgangspunten gelden voor de gehele Kamphal incl. kleedkamers,
doucheruimtes, toiletten, bergruimtes en sportruimtes.
- Bij verkoudheidsklachten, koorts of hoesten blijven we thuis
- Bij corona gerelateerde klachten: laat je testen
- Was je handen voordat je naar de Kamphal gaat en nadat je weer thuis bent
gekomen na het sporten
- Vanaf 13 jaar geldt een mondkapjesplicht met uitzondering tijdens het sporten
- We houden buiten het sporten zo veel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar
- We gebruiken ons gezonde verstand
- We schudden geen handen
- We hoesten en niezen in onze elleboog en gebruiken papieren zakdoekjes
- Raak je ogen en neus zo min mogelijk aan met je handen
- De leidsters voeren bij de deelnemende leden een gezondheidscheck uit
- De leden worden verzocht maximaal 5 minuten voor aanvang van de
les/training aanwezig te zijn. Leden van de selectie-uren worden verzocht 10
minuten voor aanvang training aanwezig te zijn i.v.m. hulp bij opbouw
toestellen.
- In het halletje bij de ingang van de Kamphal staan flacons met handgel. Wrijf dit
over je handen totdat deze droog zijn. Dus niet drogen met een doekje.
- Leden van 18 jaar en ouder laten bij binnenkomst van de Kamphal de QR-code
controleren.
- Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de
training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of
plotseling verlies van reuk of smaak.
- De leden van de middaggroepen kunnen gebruik maken van de zijdeur van de
Kamphal. Controle op QR-code vindt daar plaats.
- Leden van de trainingsuren ’s avonds moeten via de hoofdingang naar binnen.
Eventuele controle op QR-code vindt bij de splitsing naar de kleedkamers
plaats.
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2. Maatregelen gericht op hygiëne
- Ouders/verzorgers die hun kinderen brengen zetten de kinderen af bij de
hoofdingang. De ouders worden verzocht niet naar binnen te gaan. Alleen voor
nieuwe kinderen is het toegestaan dat een volwassenen het kind in de
kleedkamer overdraagt aan de aanwezige leiding. Deze volwassene moet bij de
ingang of bij de kleedkamer het coronatoegangsbewijs (QR-code) tonen.
- Ouders verlaten na het brengen van hun kind zo snel mogelijk de sporthal via
de zij-ingang. Bezoekers zijn niet toegestaan
- Kinderen welke deelnemen aan een lesuur “Beweegdiploma” op de
vrijdagmiddag mogen door één ouder/verzorger via de hoofdingang naar de
zaal worden gebracht. Deze volwassene moet bij de ingang of bij de
kleedkamer het coronatoegangsbewijs (QR-code) tonen. Daarna gaat deze
ouder/verzorger zo spoedig mogelijk via de zijdeur weer naar buiten. Aan het
einde van het lesuur “Beweegdiploma” worden de kinderen door de leidster
naar de zijdeur begeleidt, waar de ouders/verzorgers staan te wachten. De
ouders houden daarbij de 1,5 m regel in acht
- Contact tussen assistenten/trainers en sporters is toegestaan voor zover dit
noodzakelijk is voor het veilig uitoefenen van de turnsport (kort contact tijdens
zgn. vangen)
- Zowel voor als na toiletbezoek de handen minimaal 20 seconden wassen.
Advies is om zo mogelijk geen gebruik te maken van het toilet
- Na het sporten dient de Kamphal zo spoedig mogelijk verlaten te worden.
- De sportlocatie wordt iedere werkdag schoongemaakt conform het protocol van
het RIVM
- De sportvereniging is zelf verantwoordelijk om de gebruikte sportmaterialen
voor en na de les/training schoon te maken. Hiervoor zijn papieren doekjes en
reinigingsmiddel in de sporthal aanwezig. Gebruikte doekjes worden in de
prullenbak gedeponeerd.

3. Ventilatie
In de Kamphal is geen systeem aanwezig om verse lucht in de sporthal aan te voeren.
Voor verse lucht aanvoer staan de deuren open. Voor de opening is een hordeur
geplaatst om insecten tegen te houden. Deze deuren mogen door de gebruikers niet
gesloten worden.
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4. Verantwoordelijkheid en gedrag
- Het is belangrijk dat alle afspraken door alle gebruikers van de
sportaccommodatie worden nageleefd
- De sportvereniging is verantwoordelijk voor het toezien op de naleving en op
het aanspreken van de leden en eventueel hun ouders/verzorgers
- Van de aanwezige leden en in uitzonderingsgevallen hun ouder/verzorger wordt
op presentielijsten bijgehouden wie bij welke les/training aanwezig is geweest.
Deze lijsten worden na de gebruikelijke bewaarperiode inclusief infectie periode
vernietigd
- OLVO is aansprakelijk voor het toezien op de naleving en aanspreken van de
leden op (gevaar onderschattend) afwijkend gedrag
- Het lid of de ouder die bij een test op corona positief wordt getest geeft dit zo
spoedig mogelijk door aan de corona-coördinator van de vereniging
- Corona-coördinator voor OLVO is: Roelof Wichers, tel. 06-14129586.
In roodstaan de aanpassingen welke vanaf 15-1-2022 van toepassing zijn
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