Verantwoord Sporten – Algemeen

•

Houd 1, 5 meter afstand tot anderen (behalve tijdens het sporten)

•

Dit geldt niet voor kinderen voor kinderen t/m 12 jaar, jongeren 13 t/m 17 jaar onderling, personen die tot hetzelfde huishouden/ gezin
behoren

•

Blijft thuis bij klachten en laat je testen. Ook als een huisgenoot klachten heeft of positief getest is op COVID-19. Blijf in elk geval thuis
totdat de testuitslag bekend is.

•

Nies/hoest in je ellenboog

•

Geef geen handen

•

Was je handen regelmatig

•

Desinfecteer je handen bij binnenkomst van het clubhuis

•

Ben je in een oranje of rood aangemerkt gebied geweest? Blijf dan 10 dagen in thuisquarantaine

Verantwoord Sporten – Sportpark HC Zwolle

•

Vanaf 28 augustus 2020 moet elke bezoeker zich op zaterdag en zondag via een QR – code registeren. Registratie geldt voor allen
personen vanaf 13 jaar (dus zowel spelers, trainers, coaches, vrijwilligers, begeleiding op wedstrijd- en trainingsdagen.

•

Het complex is opengesteld voor ouders, verzorgers en overige toeschouwers. Maar wij adviseren nadrukkelijk om maar met max 1
persoon per huishouden naar een wedstrijd te komen kijken.

•

Kleedkamers in het clubhuis zijn gedurende de hele week gesloten

•

Teamruimte is gesloten, de multifunctionele ruimte is beschikbaar voor de Topteams als vergaderruimte. Reservering verplicht.

•

Volg de routing die duidelijk op het gehele complex is aangegeven.

•

Maak alleen gebruik van de staan- en zitplaatsen die gemarkeerd zijn en houd rekening met de afstandsregels bij gebruikmaking.

•

Op wedstrijddagen staat de wedstrijdtafel buiten op het voor plein.

Verantwoord sporten – Registeren

Iedereen die ons complex betreedt op zaterdag en zondag vanaf vrijdag
28 augustus is verplicht zich te registreren (bij aankomst of vooraf via
QR- code op de site). Registratie geldt voor iedereen vanaf 13 jaar (dus
ook voor spelers, trainers, coaches, ouders,
supporters, vrijwilligers en begeleiding).
•

•

•

Na een korte gezondheidscheck via het beantwoorden van 5
vragen, word je gevraagd om met je mobiele telefoon een
QR-code te scannen en jouw naam, e- mailadres en mobiele
telefoonnummer achter te laten. Tevens geef je hiermee
akkoord dat wij genoemde gegevens (tijdelijk) bewaren.
Bij invullen van je lidnummer volgt een verkorte registratie.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en
gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Jouw gegevens
worden 14 dagen bewaard voor eventueel bron- en
contactonderzoek (conform richtlijnen overheid).
Registreren moet elke dag dat je op het complex aanwezig
bent (dus voor trainingen en wedstrijden).

Verantwoord sporten – Sporters

•

Registratie verplicht. Dat kan van tevoren via de QR- code op onze site of bij aankomt.

•

De teammanager of coach of aanvoerder meldt zich bij de wedstrijdtafel op het voorplein.

•

Het sportpark mag maximaal 30 min voor aanvang van de wedstrijd betreden worden.
De teams worden geacht direct naar het veld te gaan.

•

Teams mogen het veld pas betreden als het andere team volledig het veld verlaten heeft.

•

Op wedstrijddagen wordt u verzocht het complex uiterlijk 30 min na de wedstrijd weer te verlaten.

•

Teambesprekingen kunnen niet in het clubhuis plaatsvinden en dienen op een andere locatie of in de buitenlucht op het complex
georganiseerd te worden.

•

Omkleden en douchen op de club is niet mogelijk. Alle kleedkamers zijn gesloten.

•

Een line- up is niet toegestaan.

•

Bij gezamenlijk vervoer wordt vanaf 13 jaar het dragen van een mondkapje in de auto aangeraden. Zorg voor voldoende mondkapjes
per team.

Verantwoord sporten – Sporters

•

Iedereen dient zelf gebruikte privé-, team en club materialen na elke training/wedstrijd te ontsmetten.

•

Iedereen dient zelf een gevulde waterbidon mee te nemen en voor eventueel zijn eigen fruit te zorgen.

•

Leen geen spullen van elkaar.

•

Fluitjes worden niet meer uitgeven, neem je eigen fluitje mee of koop er in de automaat beneden.

•

Bij trainingen en wedstrijden hoeven Senioren (18+) tijdens het sporten geen 1,5 meter afstand te houden.
Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienden de sporters wel 1,5 meter afstand tot
elkaar te houden. Houd ook rekening met de afstandsregel bij de rustmomenten en 1,5 meter in de dug-out.

Verantwoord sporten – Toeschouwers en ouders

•

Het complex is opengesteld voor ouders, verzorgers en overige toeschouwers. Maar wij adviseren nadrukkelijk om maar met max 1
persoon per huishouden naar een wedstrijd te komen kijken.

•

Registratie kan van tevoren via de site of bij aankomst.

•

Applaudisseren mag, roepen of schreeuwen is echter niet toegestaan.

•

Houd steeds 1,5 meter afstand van iedere persoon buiten je huishouden van 13 jaar en ouder.

•

Voor het bezoeken van wedstrijden van Heren 1 en Dames 1 volgt nog een apart protocol.

Verantwoord sporten- Horeca

•

Op maandag t/m vrijdag is het clubhuis in principe gesloten.

•

Het is alleen mogelijk om iets te bestellen binnen om vervolgens weer naar buiten te gaan.

•

Binnen in het clubhuis is het alleen mogelijk om – met inachtneming van de aangegeven route – eten/ drinken te bestellen en dan
vervolgens weer naar buiten te gaan. Zitten is binnen niet mogelijk.

•

Het is alleen mogelijk om op de tribunes te zitten op zaterdag. (Rekening houdend met de 1,5 meter voor 18 jaar en ouder. (Staan op
het terras/bordes is niet toegestaan.

•

De tribune is op zondag alleen toegankelijk voor de teams die een wedstrijd hebben gespeeld op HC Zwolle die dag, dit werkt met een
reservering systeem.

•

Om lange wachttijden te voorkomen, is het aanbod tijdelijk wat kleiner.

•

Om de doorloop en wachttijd nog meer te verkorten verzoeken wij jullie om een bestelling per team te doen.

•

Multifunctionele ruimte is tijdelijk geen onderdeel meer van de horeca, dit om een extra grote ruimte voor vergaderingen te hebben en
teambesprekingen.

•

Heb je de multifunctionele ruimte gereserveerd is de ingang hiervan via de buiten deur langs veld 2.

Verantwoord sporten- Horeca
Openingstijden Clubhuis vanaf 29 augustus.
•

Zaterdag en zondag tijdens de wedstrijden

•

Donderdag en Vrijdag van 21.00 tot 23.00 (dit is een test om te kijken hoe het loopt)

•

Seniorenteams kunnen na afloop van de wedstrijd op de tribune in het aangeven vak op de tribune plaats nemen, voor een hapje
drankje. Laat 1 persoon van je team de bestelling op halen.

•

Drankjes en hapjes kunnen alleen buiten genuttigd worden, bij regen of slecht weer kan er niet naar binnen gegaan worden.

•

Teamlunches Top zijn wegens de richtlijnen van de KNHB komen te vervallen.

Verantwoord sporten – In geval van besmetting

•

Besmette spelers of spelers die verplicht worden gesteld in quarantaine te gaan, blijven thuis en nemen niet deel aan wedstrijden,
trainingen of andere clubactiviteiten.

•

Bij een besmetting binnen een team, bepaalt de GGD op basis van bron- en contactonderzoek de gevolgen voor de rest van het team.
Over het algemeen verblijven hockeyers tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere
persoon en zal de GGD-teamgenoten zien als “overige niet nauwe contacten”. Deze spelers mogen blijven deelnemen aan wedstrijden
maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten
optreedt. Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid!

•

In beginsel worden alle wedstrijden gespeeld, ook als een team is getroffen door een of meerdere besmettingen of personen die in
quarantaine zijn gesteld. Mocht een team onverhoopt in de problemen komen, schakel dan tijdig met onze wedstrijdsecretarissen over
de mogelijkheden tot uitstel van de wedstrijd.

Verantwoord sporten – Contact

coronamaatregelen@hczwolle.nl
vereningsmanager@hczwolle.nl
In de beginperiode zullen corona-coördinatoren aanwezig zijn op de
club, te herkennen aan de gele hesjes.

