Beste sporthalgebruiker,
De komende tijd gaat u gebruik maken van de faciliteiten in Sportcentrum De Waterkanten.
Vanwege de COVID-19 pandemie zijn er een aantal maatregelen die u wordt verwacht te
volgen. Deze maatregelen zijn in lijn met de sport protocollen van NOC*NSF. De
protocollen van Sportfondsen Lisse, de NOC*NSF en de RIVM maatregelen gelden te allen
tijde. De maatregelen kunnen overigens op elk moment aangepast worden, let hierop! Wij
houden u steeds zo goed mogelijk op de hoogte.
Onderstaande regels gelden in Sportcentrum De Waterkanten en zijn ter aanvulling op de
protocollen van NOC*NSF en RIVM.
Algemene uitgangspunten
-

Bij klachten, blijf thuis en laat je testen.
Pas RIVM hygiëne maatregelen toe.
Houd 1,5 meter afstand.
Vermijd drukte.
Het is niet toegestaan in groepsverband te zingen of te schreeuwen
Uitzonderingen op de 1,5m afstand regel:
o personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling.
o de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook van
deze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen.
o personen t/m 17 jaar alleen onderling geen afstand.
o personen die sport, theater of dans in de vorm van sport of culturele uiting
beoefenen, voor zover het niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5
meter dit de sportbeoefening in de weg staat.
o personen met een handicap tot hun begeleiders of vaste mantelzorgers, voor zover
zij zich niet met inachtneming van een afstand van 1,5 meter jegens hun begeleiders
of vaste mantelzorgers kunnen ophouden.

Sporthal/gymzalen
-

-

Sportcentrum De Waterkanten voldoet aan de richtlijnen omtrent de ventilatie.
De vereniging/organisatie/verantwoordelijke voor zaalhuur is verantwoordelijk dat de
sportactiviteiten binnen de geldende regels worden uitgevoerd en dat hygiëneregels
worden nageleefd.
Binnen het gehele sportcentrum geldt de 1,5m afstand regel. Volg daarbij de routing
aangegeven op de grond (zie uitzondering sport hierboven).
Sporters en trainers en andere deelnemers kunnen worden geweigerd door zowel
Sportfondsen Lisse als door de vereniging/organisatie.
In verband met werkzaamheden aan de douches mag (nog) niet worden gedoucht. Zodra dit
weer kan zal Sportfondsen Lisse u informeren.
1,5m afstand geldt ook in de kleedkamers. Daarom mogen er maximaal 7 (volwassen)
personen tegelijk in de kleedkamer zijn.
De vereniging/organisatie/verantwoordelijke voor zaalhuur is verantwoordelijk voor de
naleving van de kleedkamerregel zoals hierboven beschreven.
Deelnemers worden gevraagd in sportkleding te komen.
Wedstrijden, toernooien, en evenementen zijn toegestaan. Stel Sportfondsen Lisse hiervan
op de hoogte.
o Er mag publiek aanwezig zijn tot maximaal 100 mensen.
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o
o
o

Publiek moet 1,5m afstand houden.
De vereniging/organisatie is verantwoordelijk voor dat het publiek regels naleeft.
Het aantal toeschouwers is exclusief kaderleden, officials, vrijwilligers, medewerkers
en sporters.

Horeca
-

-

Horeca is open voor gebruik.
1.5 meter regels moeten worden nageleefd binnen de horeca.
Bij binnenkomst wordt een gezondheidscheck ingevuld. Hierbij wordt nadrukkelijk gevraagd
om naam en telefoonnummer achter te laten. Deze worden maximaal 2 weken bewaard en
kunnen worden gedeeld met de GGD bij een uitbraak van COVID19.
Medewerkers van Sportfondsen Lisse mogen bezoekers weigeren o.a. als zij klachten
hebben of de 1,5m niet naleven.
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