Corona-protocol PKC/Vertom
“Het mag weer. Het is veilig. We nemen samen verantwoordelijkheid.”
Algemeen













Alle overheidsregels t.a.v. corona blijven van kracht binnen en buiten het PKC-complex.
Het protocol van KNKV en richtlijnen NOC/NSF zijn van toepassing (versie 18 augustus 2020).
Kom je na vakantie uit een oranje gebied, geldt vanaf 13 jaar: blijf 10 dagen in
thuisquarantaine (geen trainen, wedstrijden of ander bezoek aan complex). Kinderen t/m 12
jaar mogen wel sporten.
Heb je klachten: blijf thuis, laat je testen. As je speler bent: geef het door aan je trainer.
Kom je op het PKC-complex dan zijn de aanvullende coronaregels uit dit PKC-protocol van
kracht en volg je de aanwijzingen op van de toezichthouders en het aanwezige PKC-kader.
Bij binnenkomst staat een tafel met desinfecterende gel, handen ontsmetten.
Op zaterdagen geldt voor alle toeschouwers en spelers (PKC en bezoekers):
1. Bij de toegangspoort van het PKC-complex met je smartphone de QR code scannen
en je contactgegevens en gezondheidscheck invullen. Dit is i.v.m. contactonderzoek
door de GGD na een eventuele besmetting.
2. Personen die niet in het bezit zijn van een smartphone vullen een papieren formulier
in, in de hal van de hoofdentree van het PKC-gebouw, vervolgens in de bus stoppen.
Jeugd t/m 12 jaar hoeft onderling geen afstand te houden, ook tot andere leeftijdsgroepen
hoeven ze geen afstand te houden.
Jeugd van 13 t/m 17 jaar hoeft onderling geen afstand te houden, wel 1,5 meter afstand tot
18-jarigen en oudere personen.
Alle personen van 18 jaar en ouder die niet tot hetzelfde huishouden behoren, dienen altijd
1,5 meter afstand te houden, behalve spelers tijdens trainingen en wedstrijden.

Trainingen en wedstrijden








Tijdens trainingen en wedstrijden mogen alle spelers contact met elkaar hebben.
Direct voor en na de sportactiviteiten moeten personen van 18 jaar en ouder weer 1,5 meter
afstand houden.
Al het spel- en trainingsmateriaal moet ook weer worden opgeborgen, het spel- en
trainingsmateriaal na afloop reinigen met desinfecterende schoonmaakmiddel wat in de
materiaal berging staat.
Tijdens wedstrijden dienen personen van 18 jaar en ouder die op de reservebank zitten 1,5
meter afstand te houden.
Tijdens de rust en een time-out dienen personen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand te
houden.
Zorg dat je een persoonlijke bidon hebt.

Kleedkamers, douches en toiletten





Per kleedkamer maximaal 2 seniorenploegen, spreek met je team af om tegelijk te douchen
en niet te lang in de kleedkamers te blijven.
Alle personen van 18 jaar en ouder dienen in de kleedkamers, douches en toiletten 1,5 meter
afstand te houden.
Kleedkamers (en toiletten) binnengaan vanaf Hoofdentree (éénrichting, alleen naar binnen).
Kleedkamers (en toiletten) verlaten via Spelersingang (éénrichting, alleen naar buiten).




Selectie: Kleedkamers (en toiletten) binnengaan vanaf Entree 2e hal (éénrichting, alleen naar
binnen).
Selectie: Kleedkamers (en toiletten) verlaten via Spelersingang (éénrichting, alleen naar
buiten).

Vervoer uitwedstrijden






Het vervoersboekje is het uitgangspunt voor het vervoer bij de uitwedstrijden.
Men mag bij elkaar in een auto zitten. Personen van 13 jaar en ouder wordt geadviseerd om
dan een mondkapje te dragen. De chauffeur van de auto bepaalt dit.
Ouders die niet willen rijden, zorgen zelf voor vervanging.
Ouders die hun kind niet mee willen laten meerijden, verzorgen zelf het vervoer van hun
kind(eren).
Bij vervoer met een bus of touringcar is het verplicht om vanaf 13 jaar en ouder een
mondkapje te dragen.

Toeschouwers







Bij de ingang van het complex zullen contactgegevens en gezondheidscheck digitaal via QR
code ingevuld moeten worden conform het protocol van NOC-NSF. Gegevens worden twee
weken bewaard.
Toeschouwers dienen zich te begeven naar de aangegeven locaties op het complex,
aangegeven door markeringen. Voor verschillende leeftijden kunnen specifieke vakken
worden aangebracht. In elk geval geldt: verblijven buiten de aangegeven looproutes.
Spreekkoren aanheffen of zingen en schreeuwen bij wedstrijden is niet toegestaan.
Van competitiewedstrijden van het eerste wordt een livestream uitgezonden, dit om het
aantal bezoekers aan het complex te reduceren.

Kantine










Bij betreden kantine nogmaals handen ontsmetten met desinfecterende gel.
Volg constructief de maatregelen uit dit protocol op en ga niet de discussie hierover met
barmedewerkers aan.
In de kantine zijn slechts zitplaatsen en het is niet toegestaan om staand te verblijven in de
kantine, tenzij op de gemarkeerde plekken ten behoeve van het bestellen van consumpties
met in achtneming van 1,5 meter afstand.
Het is niet toegestaan om te schuiven met stoelen en tafels.
Maximale barbezetting (binnen) is 2 personen + 1 bij de bakstraat. Maximale barbezetting
buiten 2 personen.
Alleen contactloos betalen. Contant geld wordt niet geaccepteerd.
Frisdranken en bier wordt alleen verkocht in flessen; wijn zal in wegwerpglazen worden
geschonken; koffie en thee in papieren bekers.
Trappen naar en van de kantine zijn 1-richting. Zie hiervoor de borden en markeringen.

Balkon




Het balkon is onderdeel van de looproute uit de kantine en het is derhalve niet toegestaan
om te staan op het balkon.
Op een later moment worden mogelijk enkele vaste zitplaatsen op het balkon gerealiseerd.
Ook hier: niet schuiven met tafels en krukken.
Roken op het balkon is niet toegestaan.

