Corona Protocol IJsclub Biddinghuizen
Op basis van coronamaatregelen van 15-12-2020 en in samenwerking met de KNSB
Maatregelen gelden voor het schaatsseizoen 2020/2021.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bij opening, alleen toegang voor vooraf aangemelde bezoekers (alleen
bestaande en nieuwe leden van de IJsclub Biddinghuizen);
Per opening tijdvak van 2 uur maximaal 50 bezoekers op en rond de baan;
Aanmelden dagelijks tot 11 uur via penningmeester@ijsclub-biddinghuizen.nl
Registratie vooraf bij de ingang.
Algemeen:
•
•
•
•
•
•
•

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
Ga direct naar huis wanneer er tijdens het schaatsen klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging,
koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
Beantwoord alle vragen van de gezondheidscheck. Indien 1 van deze vragen met ja
beantwoord wordt, moeten we helaas toegang tot de ijsbaan weigeren.
Houd tenminste 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder (ook tijdens het schaatsen).
Vermijd drukte.
Schud geen handen.

Maatregelen vanaf 15 december 2021.
Algemeen:
•
•
•

Volwassenen met maximaal twee personen op minimaal 1.5 meter afstand van elkaar;
Wedstrijden op de schaatsbaan zijn niet toegestaan;
Toeschouwers zijn niet toegestaan;

Uitzonderingen op de 1,5 m:
•
•

•

personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;
de afstand tot kinderen tot en met 17 jaar: dus onderling geen afstand en ook van
deze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen; Kinderen tot 12 jaar hoeven geen
afstand te houden tot anderen. Kinderen vanaf 12 jaar en tot 18 jaar hoeven onderling geen
afstand te houden, maar wel tot alle andere personen van 18 jaar en ouder. Jeugd tot en met
17 jaar wordt daarom gescheiden van andere leeftijdsgroepen op minimaal 1,5 meter.
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.

Accommodatie en ijsbaan:
•
•
•
•
•

Volg de aanwijzingen van bestuursleden en aangewezen toezichthouders.
Volg de voorgeschreven en aangegeven looprichting.
Volg de schaatsrijrichting.
Houd overal tenminste 1,5 meter afstand van elkaar en tot de schaatsers, langs het ijs, op de
banken en stoelen, zowel buiten langs het ijs als in het clubhuis.
Geforceerd stemgebruik of zingen, is niet toegestaan.

Clubhuis:
•
•

Het clubhuis is gesloten (Bestuursleden en toezichthouders kunnen hier met maximaal 2
personen tegelijk wel gebruik van maken).
Er zijn geen toiletten aanwezig. Bij calamiteiten altijd vooraf overleg met bestuur en of
toezichthouders.

Corona coördinatoren:
•
•
•

T. Hilhorst
E. Veldhuizen
H. Aernaudts

Wij vragen uw aandacht, begrip en medewerking voor de genomen maatregelen. Indien u hierover
vragen heeft, kunt u met ons contact opnemen.

Bestuur IJsclub Biddinghuizen.

