Corona Protocol
Budo Vereniging Hantei
Inleiding
Vanaf 14 oktober 2020 vanaf 22:00 gelden nieuwe landelijke richtlijnen voor de corona bestrijding.
Dit document bevat de regels en maatregelen die van toepassing zijn voor de trainingen die gedaan
worden door judo en taekwondo van Budo Vereniging Hantei.
Deze gegevens zijn gebaseerd op het sport protocol van het NOC/NSF. Dit protocol wordt ook
periodiek geactualiseerd. Kijk voor een actuele versie hier.

Regels per leeftijdscategorie
Iedereen:
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen (zie ook hier voor de basisregels)
Ga direct naar huis wanneer er tijdens de training klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling
verlies van reuk of smaak
Je kunt naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van 1 of meer van
bovenstaande klachten.
Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na de training
Schud geen handen
Kantine en kleedkamers zijn dicht. Kleed je dus thuis om en kom in je pak naar de training. Je
jas en schoenen kun je in de dojo bij de banken neerleggen.
Kom niet vroeger dan nodig. Er mogen max 30 man in de zaal dus kom precies op tijd om te
voorkomen dat er twee groepen tegelijk in de zaal zijn.
Als je training is afgelopen verlaat de dojo dan door de achterdeur zodat er geen contact is
met leden van de volgende groep.
Bezoekers zijn niet toegestaan. Ouders kunnen dus niet blijven wachten of kijken.
Ouders mogen niet binnen komen dus de kinderen moeten met hun pak aan worden afgezet
bij de voordeur. Blijf niet hangen bij de voordeur maar ga svp direct naar huis.

Leden t/m 12 jaar:
●

Hoeven geen 1.5m afstand te houden tot elkaar of anderen.

Leden 13 T/m 17 jaar:
●

Hoeven geen 1.5m afstand te houden tot elkaar maar wel naar mensen vanaf 18 jaar

Leden vanaf 18 jaar:
●

Houd 1.5m afstand tot mensen vanaf 13 jaar.

Leden vanaf 13 jaar:
●

Er geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in de binnenruimtes van
ons gebouw. Dit wordt binnenkort een verplichting dus wen er vast aan.

