Afspraken voor Karate Team Timmermans leden, ouders/verzorgers en publiek. Per 01-07-20.
Per 1 juli 2020 mogen wij vanuit de overheid weer binnen sporten. Naast de Covid-19 protocollen van
de centrale overheid, gemeente en het NOC-NSF willen wij nog een aantal afspraken met jullie maken
om hieraan te voldoen.
Voor de sporters:
- Blijf thuis bij gezondheidsklachten gerelateerd aan Covid-19.
- Denk aan de 1,5 meter afstand (19 jaar en ouder) als je niet aan het sporten bent.
- Gun elkaar de ruimte.
- De sporters verzamelen zich 10 minuten voor aanvang van de les bij de fietsrekken voor de
sportaccommodatie.
- De Covid-19 coördinator zal voordat jullie naar binnen gaan de verplichte gezondheidscheck doen.
Geef svp eerlijk antwoord. Na de check gaan jullie onder begeleiding van de coördinator naar binnen.
De sporters die te laat zijn (gaan we uiteraard niet vanuit) kunnen zich aan de achterzijde van de hal
melden (nooddeur). Dus ga niet zelfstandig de hal in. Gebruik de aangeboden hand-gel bij
binnenkomst.
- Gebruik maken van de kleedlokalen, toilet en douches is toegestaan maar houdt rekening met de
1,5 meter (19 jaar en ouder).
- Tijdens de leswissel verzoeken wij de senioren (19 jaar en ouder) plaats te nemen bij de
scheidingswand in het midden van de zaal. T/m 18 jaar gelieve aan de muurkant te blijven.
- Karatepak is per 01-07-20 tijdens de les weer verplicht tenzij anders is aangegeven (NIET voor
aspirant leden).
- Tijdens de les geldt de 1,5 meter regel ook niet meer voor de senioren.
- Sporters gaan voor en tijdens de les niet naar de tribune. Evt. wel na de les maar dan volgens de
regels van ouders/verzorgers en publiek.
- Direct na de les gaat de 1,5 meter regel (19 jaar en ouder) weer in werking.
- Sporters dienen de accommodatie binnen 15 minuten te verlaten.

Voor de ouders/verzorgers en publiek (o/v/p):
- Blijf thuis bij gezondheidsklachten gerelateerd aan Covid-19.
- Denk aan de 1,5 meter afstand (19 jaar en ouder).
- Gun elkaar de ruimte.
- 1 ouder/verzorger per gezin toegestaan i.v.m. ruimtegebrek door de 1,5 meter regel.
- 2 minuten nadat de groep met de coördinator naar binnen is gegaan kan de o/v/p groep naar binnen.

- Gebruik de aangeboden hand-gel bij binnenkomst.
- O/v/p hebben geen toestemming om in het kleedlokaal te komen en worden verzocht direct naar de
tribune te gaan. Ook hier geldt de 1,5 meter regel (19 jaar en ouder).
- Wij willen met name de ouders van onze jongste leden verzoeken om de kids thuis het karatepak
aan te trekken.
- O/v/p worden verzocht om aan het einde van de les tijdens het afgroeten in stilte de accommodatie
te verlaten. Blijf svp niet in de gang staan maar ga direct naar buiten en geef elkaar daar de ruimte
(Ook tijdens de training).
- Voor ouders die vragen hebben of behoefte hebben aan een gesprek(je) met de leraar kunnen zich
tevens melden aan de achterzijde bij de nooddeur tijdens de leswissels. Dus niet bij de tussendeur in
de zaal. Die blijft gesloten.

