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Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
Dit protocol is gericht op het organiseren van gemeenschappelijke trainingsen wedstrijdactiviteiten voor de ijshockeysport binnen de geldende
verordeningen in verband met de strijd tegen COVID-19 (coronavirus).
Uitgangspunt van dit ijshockey specifieke protocol is het door de NOC NSF
ontwikkelde landelijke algemene sportprotocol.
Om sporten op de Sportboulevard mogelijk te maken voor de leden van Black
Sheep hanteren wij de volgende maatregelen (protocol):
•
•

Voor alles geldt, gezond verstand gebruiken staat voorop;
Leden/ deelnemers blijven thuis als zij de afgelopen 24 uur één van de
volgende (ook milde!) symptomen hebben:
o Neusverkoudheid
o Hoesten
o Benauwdheid
o Koorts
Regels voor publiek
o We begrijpen dat iedereen graag weer wil komen kijken, maar we
doen een beroep op ieders verantwoordelijkheidsgevoel om de
actuele regels te volgen;
o Bij trainingen en wedstrijden is met ingang van 29-09-2020 geen
publiek toegestaan;
o Vanuit hun functie zullen bestuursleden en trainers/coaches
regelmatig aanwezig zijn;
o Houdt op tribunes en in de rest van de accommodatie 1,5 meter
afstand tot anderen, het gebruik van een zitplaats is verplicht,
neem enkel plaats op de stoelen zonder kruis;
o Geforceerd stemgebruik/ schreeuwen is niet toegestaan;
o Verlaat de accommodatie zo spoedig mogelijk na afloop van de
wedstrijd/training;
o Wij vragen iedereen vriendelijk op de tribune mondkapjes te
dragen.
Regels voor spelers 18 jaar en ouder
o De 1,5 meter regel moet gehanteerd worden;
o De 1,5 meter regel moet gehanteerd worden op de
spelersbankende strafbank;
o Trainers/coaches/teambegeleiders houden1,5 meter afstand tot
de spelers;
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o Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd
bij (vermoeden) van klachten;
o Gebruik enkel eigen materiaal, desinfecteer deze na de
training/wedstrijd;
o Gebruik enkel eigen drinkflessen;
o Er worden geen handen geschud bij de wedstrijd;
o Bij het verliezen van een handschoen dient een speler direct te
wisselen;
o Verlaat de accommodatie zo spoedig mogelijk na afloop van de
wedstrijd/training;
o Leden/ deelnemers geven middels whatsapp vooraf aan of zij
zullen deelnemen aan een training;
o Leden/ deelnemers geven middels whatsapp vooraf aan of zij de
checklist (zie afbeelding hieronder) met enkel een ‘nee’ op alle
vragen hebben kunnen beantwoorden;
o Wordt er bij één van de vragen op de checklist een ‘ja’ ingevuld
dan blijft het betreffende lid/ deelnemer weg van de training.
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Overige regels
o Leden/ deelnemers melden per ommegaande (via whatsapp, email
of telefonisch) aan de corona-coördinator als zij bovenstaande
ziekteverschijnselen hebben verkregen gedurende de periode dat
zij hebben deelgenomen aan de trainingen;
o Leden/ deelnemers onderhouden het contact met de coronacoördinator hoe de verschijnselen zich bij hem/haar ontwikkelen;
o Leden/ deelnemers blijven thuis als iemand in hun huishouden
koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als
iedereen 24 uur geen klachten meer heeft, mogen zij weer
deelnemen;
o Leden/ deelnemers blijven thuis als iemand in hun huishouden
positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat er
tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon men
nog ziek kan worden, moeten leden thuisblijven tot veertien dagen
na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was
(wij volgen hierin het advies van de GGD);
o Als leden/ deelnemers het nieuwe coronavirus hebben gehad
(vastgesteld met een laboratoriumtest) blijven zij minimaal tien
dagen thuis na de uitslag van de test;
o Leden/ deelnemers blijven thuis zolang zij in thuisisolatie zijn, dit
als gevolg van dat zij direct contact hebben gehad met iemand
waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
o Leden/ deelnemers gaan direct naar huis wanneer er tijdens de
sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
o Neusverkoudheid
o Hoesten
o Benauwdheid
o Koorts
o Bij elke wedstrijd dient het thuisteam en het gastteam een lijst
beschikbaar te hebben met mailadressen van alle spelers en
begeleiders die per direct op aanvraag verstrekt moet kunnen
worden;
o In geval dat een sporter of begeleider positief wordt getest, wordt
dit gemeld bij remco@blacksheeponice.nl Vervolgens worden alle
tijdens de training of wedstrijd aanwezige (mede)spelers,
begeleiders en officials geïnformeerd. De anonimiteit wordt hierbij
gewaarborgd. Tevens wordt dit gemeld bij IJshockey Nederland
(coronavirus@ijshockeynederland.nl)
o De GGD bepaalt welke vervolgstappen nodig zijn.
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Reizen van/naar oranje/rode gebieden
o Aanvullende regels met betrekking tot wedstrijden die niet
gespeeld kunnen worden als gevolg van Covid-19 zijn te vinden in
de BIJLAGE BIJ HET SPORTREGLEMENT IJSHOCKEY
NEDERLAND SEIZOEN 2020-2021
o Vooralsnog geeft IJshockey Nederland aan dat het reizen van en
naar de G3-steden mogelijk is voor sport.
De corona-coördinator houdt toezicht op de naleving van de maatregelen die
dit protocol voorschrijft en is bevoegd om leden/ deelnemers vooraf- en tijdens
de training/wedstrijd van de training/wedstrijd weg te sturen.
Regels voor officials
o Minimaliseer het aantal aanwezige personen in de officialbank
zoveel mogelijk;
o Alle officials dragen een (eigen, stoffen) mondkapje tijdens
aanwezigheid in de officialbank en strafbank;
o In de strafbank hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden,
maar streef naar een zo groot mogelijke afstand tussen aanwezige
personen;
o Voor en na elke wedstrijd dienen de klok en andere materialen
gereinigd/ ontsmet te worden, de vereniging verstrekt
desinfectiemiddelen voor gebruik in de bank (ook ter beschikking
voor de scheidsrechters);
o Gebruik enkel eigen consumpties;
o In het scheidsrechter kleedlokaal kunnen max. 2 scheidsrechters
van 18 jaar en ouder omkleden. Er kan max. 1 persoon douchen.
In alle gevallen: houd 1,5 meter afstand. Wij adviseren steeds een mondkapje
te gebruiken. Onze gezondheid en veiligheid staat voorop, dus wij vertrouwen
erop dat iedereen dit protocol naleeft. Laten we ervoor zorgen dat we, binnen
de kaders, kunnen blijven sporten!
In de bijlage de door Optisport opgestelde looprichtingen binnen de
Sportboulevard.
Dit protocol is een aanvulling op het door Optisport gehanteerde protocol. De
meest actuele versie is van dat protocol is in te zien op onze website https://optisport.nl/locaties/dordrecht/nieuws/update-corona-maatregelenper-14-oktober
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Bijlage - Looprichtingen Sportboulevard
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