DFS Arnhem – Corona Protocol dd. 23 september 2020

Contactgegevens:
Email: info@dfsarnhem.nl

Corona Protocol
Algemene hygiëneregels voor iedereen
DFS Arnhem adviseert om de volgende maatregelen in acht te nemen. Deze maatregelen zijn in lijn
met het protocol van het NOC*NSF en het NHV en kunnen in de loop van het seizoen nog bijgesteld
worden.

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!
Let op de volgende algemene voorschriften:
• Blijf thuis bij milde klachten en laat je testen (uitzondering voor kinderen t/m 12 jaar);
• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden
(uitzondering voor kinderen tot en met 17 jaar);
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
• Houd je aan de (quarantaine) adviezen van de overheid;
• Houd je aan de protocollen en aan de aanwijzingen van beheerders, trainers en Coronacoördinatoren van de sporthal waar je te gast bent;
• Lees als speler, ouder/verzorger, trainer of toeschouwer het protocol goed door.
Voor het publiek:
• Er geldt een maximum van 50 personen publiek in de hal;
• Zitten alleen de aangegeven plaatsen op de tribune;
• Voor onze Heren 1 wedstrijden reserveren via
https://www.dfsarnhem.nl/index.php/corona/reserveren.html of mailen naar pr@dfsarnhem.nl;
• Registreer je bij binnenkomst via de QR-code of het papieren formulier;
• Niet schreeuwen/juichen.
Wedstrijdinformatie
• Is er een mogelijkheid tot omkleden voor de wedstrijd (voor teams en scheidsrechters)?
Ja. De regel is dat er maximaal 6 spelers tegelijkertijd in de kleedkamer aanwezig mogen zijn
(geldt voor >18 jaar). We streven ernaar twee kleedkamers per team beschikbaar te hebben;
• Is er een mogelijkheid tot douchen (voor teams en scheidsrechters)?
Ja, er mogen maximaal 2 spelers tegelijkertijd in de douche (geldt voor >18 jaar);
• Waar kan je een teambespreking houden?
In de zaal;
• Waar kan je warmlopen?
Op het veld zelf, of als er nog een wedstrijd bezig is langs de zijlijn;
• Zijn de wedstrijden toegankelijk voor publiek?
Ja;
• Moeten supporters zich vooraf aanmelden?
Dit hoeft alleen bij Heren 1 wedstrijden. Reserveren kan via:
https://www.dfsarnhem.nl/index.php/corona/reserveren.html of door te mailen naar
pr@dfsarnhem.nl;
• Voor hoeveel publiek is er ruimte in de accommodatie?
Maximaal 50;
• Is de kantine geopend?
Ja.
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