Welkom allemaal.
Hieronder volgen enkele maatregelen welke wij hebben
getroffen om samen met jullie de verspreiding van het
coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Overal waar
gesproken wordt over teams dan geldt dit ook voor de
officials. Alleen voor officials heten kleedkamers
docentenruimten.
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Heb je beginnende klachten die passen bij Covid-19, of maak je deel uit van een lopend contactonderzoek
of zijn er binnen de thuissituatie/gezin koorts en/of benauwdheidsklachten dan blijf je thuis!!!
Indien een gezinslid getest wordt op Covid-19, blijven de overige gezinsleden ook thuis, met uitzondering
van kinderen onder de 13 jaar !!!
Kom niet te vroeg! 3 Kwartier voor geplande aanvangstijd is voldoende.
Er wordt alleen (in)gespeeld met ballen van Skopein Wivoc.
Zelf meegebrachte ballen worden niet toegelaten tot de hal!!!
Het DWF wordt vooraf thuis zo compleet mogelijk door beide teams ingevuld.
Bij entree via de trap en verder in de gehele de sport- en turnhal houden we rechts.
In de entreeruimte van de sport- en turnhal dienen de handen gereinigd te worden. Hiervoor zijn 2 zuilen
incl. handgel beschikbaar. Hier wachten we op een coördinator.
Een coördinator haalt de groep op en begeleidt deze naar een eventuele wachtruimte of direct naar het
betreffende zaaldeel.
Straatschoeisel wordt gewisseld voor sportschoeisel en samen met de sporttas op de daarvoor bestemde
plek neergezet.
Er wordt gespeeld op 3 velden, waarbij de scheidingswanden omlaag zijn. Niemand kan op een ander veld
komen en ballen blijven in de “eigen zaal”. Alle 3 velden hebben een eigen toegang,
We komen allemaal in sportkleding naar de hal, dus ook de tegenstanders.
Handen schudden tussen teams en tussen teams en officials is niet toegestaan evenals uitbundig zingen of
yellen aan het net.
Er zijn na afloop van de wedstrijd 2 kleedkamers per veld beschikbaar. De verdeling is als volgt:
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Veld 1 (links) Kleedkamer
Veld 2 (midden) Kleedkamer
Veld 3 (rechts) Kleedkamer

(Team Skopein Wivoc) (Team Skopein Wivoc) (Team Skopein Wivoc) -

Kleedkamer (Gasten)
Kleedkamer (Gasten)
Kleedkamer (Gasten)

De kleedkamer wordt na afloop van de wedstrijd aangewezen door de corona coördinator/ zaalwacht.
Na afloop van de wedstrijd is de kleedkamer alleen beschikbaar om te douchen. Geen nabespreking!!! Hier
geldt de regel maximaal 6 personen per kleedkamer en maximaal met 3 personen tegelijk douchen. Voor de
overige spelers voorzien wij in een “wachtruimte”.
Ieder team heeft maximaal 45 minuten om te douchen!!!
Als we na afloop van de wedstrijd geen gebruik maken van de douche wisselen we natuurlijk sportschoenen
voor straatschoeisel.
De corona coördinator/ zaalwacht zal na afloop van de wedstrijd de ballen desinfecteren.
Toilet gebruik, voor en tijdens de wedstrijden gebruik algemene toiletruimte hal nadien algemene
hygiënemaatregelen in acht nemen en handen desinfecteren. Eventueel na de wedstrijden toiletgebruik
in de kleedruimte toegestaan gedurende gebruik kleedkamer.
Mocht één van de spelers of speelsters toch besmet raken met het virus dan kunnen wij met deze opstelling
van een “eigen zaal” en genoemde maatregelen eenvoudig aangeven met wie hij of zij mogelijk in contact is
geweest tijdens de wedstrijd.
Gebruik van de kantine is helaas niet mogelijk.
Voor de officials (scheidsrechters, tellers en corona coördinatoren) is er koffie/thee in de vergaderzaal.

Heeft U op- en/of aanmerkingen over bovenstaande spreek dan een coördinator aan of stuur een berichtje naar
secretaris@wivoc.nl o.v.v. Corona maatregelen. Ook in onze sport- en turnhal geldt de gouden regel:

“We zullen het samen moet doen”

