Protocol gebruik Sportcentrum de Bloemen
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Gezondheidscheck en registratie gebeurt in de zaal die gereserveerd is door de
vereniging.
Looproutes richting zalen:
o Zaal 1
via hoofd ingang en dan langs trap bij toiletgroepen de zaal
betreden.
o Zaal 2
via hoofd ingang en via gang voorbij kleedkamer 2 de zaal
betreden.
o Zaal 3
via zij ingang en via kleedkamers 7 en 8 de zaal betreden.
o Zaal 4
via zij ingang en via de gang de zaal betreden
Na de gezondheidscheck en registratie kan de kleedkamer gebruikt worden.
Graag alleen de kleedkamer gebruiken indien noodzakelijk. Indien de sporters na
afloop meteen naar huis gaan dan graag thuis douchen.
Per kleedkamer is er aangegeven hoeveel volwassen personen er gebruik van mogen
maken. Indien de kleedkamer vol is wacht even of gebruik een andere kleedkamer.
Voor jeugd onder 18 gelden deze aantallen onderling niet maar tot volwassenen
moeten ze wel de 1.5 meter afstand hanteren.
De vereniging of sporters verzorgen zelf de zeep om hun handen mee te reinigen in
de zaal.
Registratieformulieren zijn te verkrijgen bij de bar. Na afloop deze inleveren aan de
bar. Indien u dan nog een drankje wilt drinken dat kunnen we de door u
aangeleverde registratielijst hiervoor ook gebruiken. U hoeft zich dan niet nog een
keer te registreren voor de horeca.
Laat jeugd afzetten tot de entreedeur. Indien de ouders toch mee naar binnen gaan
moeten deze ook geregistreerd worden.
Bij toeschouwers naar de training moeten deze personen op 1,5 meter afstand van
elkaar zitten. U als vereniging moet hier samen met het personeel van Sportcentrum
de Bloemen op toe zien. De toeschouwers moeten ook echt zitten in de zaal. Staan
aan de zijkant is niet toegestaan.
De toegangsdeuren van zaal 3 en 4 kunnen open worden gezet.
Per zaal kunnen de nooddeuren opengezet worden op de haak die op de deuren zijn
bevestigt dit om nog beter te kunnen ventileren.
Let op uw spullen. Omdat alle deuren nu open staan kunnen ongewenste personen
ook makkelijker het pand betreden. Dus laat waardevolle spullen niet onbeheerd
achter. Bij constatering van een verdachte situatie meteen melden aan het personeel
van het sportcentrum.
We verzoeken verenigingen, bij wedstrijden, bij de tegenstander ook de
gezondheidscheck af te nemen en het team te registreren. Dat kan bij binnenkomst
in de vergaderzaal of in de zaal. Sportcentrum de Bloemen assisteert hierbij indien
tijd. De bezoekers van wedstrijden worden door het sportcentrum geregistreerd.
Tijdens wedstrijden moeten de spelers die op de bank zitten 1,5 meter afstand
bewaren. Ook de bedieners van het scorebord moeten afstand tot elkaar bewaren.
Bij gebruik tribune alleen de voorste rij gebruiken en 1,5 meter afstand houden.
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We vragen sporters om begrip en geduld. Staat er een rij bij de ingang wacht even tot
u geholpen wordt. Bij gebruik van de juiste looproutes is er minder kans op een rij.
We moeten het met zijn allen doen.
Voor gebruik van de horeca gelden ook aparte regels. Indien u de horeca gebruikt
worden u deze regels uitgelegd door het personeel van het sportcentrum. We
verzoeken u om de aanwijzingen van het personeel op te volgen.
Al deze maatregelen kunnen op elk moment worden aangepast indien dat nodig is.
Het personeel van het sportcentrum voert de maatregelen die de overheid heeft
opgelegd uit. Discussies over deze maatregelen worden niet gevoerd door het
personeel. Indien u op-of aanmerkingen heeft verlopen deze gesprekken via de
Covid-19 contactpersoon van de vereniging.
Leden van fitnesscentrum Club Karakter mogen meteen doorlopen wel moeten ze
hierbij rekening houden met de 1,5 meter.

Belangrijkste regel:
Heeft u klachten? Blijf thuis!!!

