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Algemeen
Als het coronavirus is geconstateerd bij een sporter, begeleiding uit een waterpoloteam of official, dan blijf je
thuis. Als je corona gerelateerde klachten hebt, blijf je thuis. In geval van sporten, waar je traint met anderen
en/of speelt in een team en anderen potentieel in gevaar brengt, gelden aanvullende maatregelen:
Als een sporter corona gerelateerde klachten heeft:
Dan blijft hij thuis, maakt hij een testafspraak met de GGD en informeert hij direct zijn trainer. De KNZB
wordt in dit stadium nog niet geïnformeerd.
Als een sporter positief wordt getest op het coronavirus:
In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te
schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden
voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.
Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5
meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als 'overige niet-nauwe contacten'. Deze
spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed
in de gaten houden en thuisblijven zodra één van de door de overheid genoemde klachten optreedt.
Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten
binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende
advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.
Indien in 1 team/selectie 3 sporters positief worden getest op corona, geldt dat de wedstrijd afgelast moet
worden. Na 5 dagen (na laatste contact) volgt een (PCR)test voor het hele team (sporters en gehele
begeleiding).

Organisatie en procedures
•

Elke bezoeker van 18 jaar en ouder dient een corona toegangsbewijs + ID te kunnen laten
zien om toegang te krijgen tot de accommodatie, voor Heren 1 en Dames 1 wedstrijden is
dat voor bezoekers van 13 jaar en ouder. Onder bezoekers verstaan we eenieder die in de
accommodatie aanwezig is, wedstrijdleiding en teams. Er mag helaas geen publiek
aanwezig zijn bij de wedstrijden.
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•

Het dragen van een mondkapje is verplicht voor personen vanaf 13 jaar wanneer men zich
gaat verplaatsen, behalve in het ‘natte-gedeelte’ van het zwembad.

•

Houd 1,5 meter afstand van elkaar:
o

Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren
vanaf 13 jaar.

o

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter
afstand te houden.

o

Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot
elkaar.

De corona-coördinator
•

Er is 1 corona-coördinator aanwezig voor bij de ingang/uitgang.

•

De corona-coördinator heeft een geel hesje aan, deze dient zelf van thuis meegenomen te worden.

•

De corona-coördinator dient de bezoekers die binnen komen te controleren met de corona check
scanner op zijn mobiele telefoon. Bij groen vinkje en als de gegevens kloppen met de ID dan mogen
ze naar binnen, anders wordt de toegang geweigerd.

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen via secretaris@psvwaterpolo.nl
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