Protocol openen en sluiten Wion complex +
taken veldwacht Corona
Algemeen:
•
•
•
•

De opener/sluiter houdt zich ten alle tijden aan de geldende RIVM regels op het Wion
complex wat betreft corona.
Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest, koorts (vanaf 38 C°);
Blijf thuis als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°)
Gebruik je gezonde verstand!

Taken opener:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een half uur voor de eerste training aanwezig zijn
Openen beide deuren van de grote toegangspoort
Alarm uitschakelen
Controleren of alle posters nog (op de juiste plek) hangen. Als er ontbreken, doorgeven aan
coronacoördinator zodat een nieuwe geregeld kan worden
Kleedkamers en Scheidsrechter 1 (S1) openen.
Enkel het slot van kleine hek verwijderen, poort verder gesloten laten
Desinfectiemiddel met rol papier op trainingsveld klaarleggen voor trainers.
Container met trainingsmaterialen openen
Emmer sop klaarmaken
WC in K1 schoonmaken en desinfecteren
Als veldwacht aanwezig is, bijzonderheden overdragen en complex verlaten via kleine
toegangshek

Taken sluiter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als de sporters het complex hebben verlaten overdracht met de veldwacht corona
Als iedereen het complex heeft verlaten sluiten van de container met trainingsmateriaal
Desinfectiemiddelen van trainers weer terugzetten in S1
Indien van de WC gebruik is gemaakt
Kleine toegangshek op slot doen
Kleedkamers sluiten
Evt. veldverlichting uitzetten
Alarm inschakelen en kantine afsluiten
Complex verlaten via grote toegangshek
Complex afsluiten

(Corona) Veldwacht:
Inmiddels zijn we zo ver dat een speciale Corona Veldwacht niet meer noodzakelijk is tot in ieder
geval de zomerstop. Trainers en/of begeleiders van de teams nemen deze taak op zich als zij een
team trainen.
Taken trainer:
•
•
•
•

•
•

Kinderen mogen max 10 min voor aanvang van hun training het complex opkomen, voor
trainingstijden jeugd zie mapje Corona Veldwacht (ligt bij het hesje)
Let op dat kinderen bij binnenkomst veld en bij verlaten veld hun handen desinfecteren /
wassen
Verzoekt ouders het complex niet te betreden en ook niet op de parkeerplaatsen te gaan
staan kletsen / wachten
Houdt toezicht op het trainingsveld, tennisnetten blijven gesloten zodat veld 1 en 2
gescheiden zijn (trainers houden onderling afstand van elkaar en van de kinderen, max 4
trainers en 20 kinderen per korfbalveld, zie uitgebreide beschrijving in Corona Veldwacht
mapje)
Zorgt ervoor dat de kinderen (die geen gebruik maken van de horecagelegenheid in de
kantine) na de training direct het complex verlaten (via de kleine ingang). Poort voor de
kinderen/trainers openen en daarna weer sluiten
Als de sluiter komt overdragen en complex verlaten via kleine hek

