Protocol voor tafeltennissen bij BTTV Elan in coronatijd
Registratie:
• bij binnenkomst meldt de speler zich bij de begeleider veilig sporten
• hij registreert de naam en aanwezigheid van de speler;
Spelen:
• In deze fase kiezen we ervoor om alleen enkel partijen te spelen
• De zaal is open op de maandagmiddag (13.00-16.00 uur), woensdagavond (jeugd van 19.00-20.00 uur,
senioren 20.30-22.30) en donderdagmiddag (13.00-16.00 uur)
• speel alleen met je eigen materiaal en vermijd contact met andermans materiaal;
• schoongemaakte balletjes liggen in de daarvoor bestemde bak, na het spelen balletje desinfecteren en
in de bak terugleggen
• veeg geen zweethanden af aan de tafel maar gebruik je eigen handdoek;
• speel balletjes die op een ander speelveld komen zoveel mogelijk met de voet terug;
• maak na afloop het oppervlak van de tafels en de randen schoon met de gegeven middelen;
Gebruik kleedkamers en toiletten:
• De toiletten in de dames- en herenkleedkamer zijn beschikbaar (het invalidentoilet is gesloten).
• de kleedkamers en douches blijven afgezien van het gebruik van het toilet ongebruikt, dus graag thuis
omkleden en douchen
• de bezoeker zorgt ervoor dat hij na gebruik het toilet schoon achterlaat.
• in het toilet zijn desinfecterende middelen en doekjes aanwezig
Algemene Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
Alle spelers en begeleiders zullen worden gewezen op de volgende algemene maatregelen ten aanzien van
de bestrijding van het coronavirus:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
houd 1,5 meter afstand elkaar (uitzondering voor kinderen tot 19 jaar);
we hanteren een maximaal aantal spelers van 30
blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts;
blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft;
blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis
blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
vermijd het aanraken van je gezicht;
schud geen handen.

