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De COVID-19 richtlijnen van het RIVM, de rijksoverheid en de veiligheidsregio zijn altijd leidend.
Onderstaand protocol is een samenvatting van de belangrijkste regels die voor ons van toepassing
zijn.
Om gebruik te kunnen maken van de gemeentelijk faciliteiten moeten wij ons houden aan het
onderstaande protocol:
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Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur één van de volgende (ook milde!) klachten hebt:
verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) of hoesten,
benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotselinge verlies van reuk en/of smaak (zonder
neusverstopping).
Bij klachten laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is.
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op COVID-19. Omdat je tot 14
dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot
14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het
advies van de GGD).
Blijf als je COVID-19 hebt gehad (vastgesteld met laboratoriumtest) minimaal 7 dagen thuis
na uitslag van de test en klachtenvrij te zijn.
Blijf thuis als je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld.
Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan.
Houd met reizen naar de sportlocatie rekening met de richtlijnen verkeer & vervoer van de
Rijksoverheid.
Het op dit moment niet mogelijk om een uitrusting te huren. Deelnemers dienen hiervoor zelf
zorg te dragen.
Zorg dat je voor Hockeynight thuis naar het toilet bent geweest.
Kom niet eerder dan nodig voor aanvang van Hockeynight naar de ijsbaan.
Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie
Geadviseerd wordt om na Hockeynight thuis te douchen. De mogelijkheid om te douchen op
de sportlocatie bestaat echter wel. Gebruik in dat geval alleen de 4 buitenste douches (dus
niet de middelste twee).
Spelers en/of coaches/begeleiders die ziektesymptomen vertonen mogen niet toegelaten
worden op de ijsbaan. Ieder deelnemer moet bereid zijn een speler die tekenen of symptomen
van ziekte vertoont de toegang tot Hockeynight te ontzeggen.
Neem je eigen bidon gevuld en gelabeld mee om uit te drinken, deel deze niet met andere
spelers. Water opdrinken en niet spugen op het ijs.
Bij binnenkomst staat een alcohol dispenser. Het is verplicht deze te gebruiken!
Op de spelersbank, zit hier zoveel mogelijk verspreid uit elkaar.
Maximaal 11 personen in de kleedkamer.
Indien er 1 kleedkamer beschikbaar is, zullen we i.v.m. de 1,5 meter afstand om beurten
moeten omkleden. Verzoek is ook als je klaar bent met omkleden, meteen de kleedkamer te
verlaten en plaats te maken voor de volgende speler.
Geen handen schudden op ijs. Box met handschoenen mag wel.

UPDATE MAATREGELEN
• De tribunes zijn te allen tijde gesloten, dus ook voor Hockeynight.
• De horeca is gesloten.
• Gebruik van mondkapje in de openbare ruimte van de accommodatie is verplicht.
• Douchen is niet meer mogelijk.
Er zal gecontroleerd worden op uitvoering van de regels door de gemeente, dus hou je aan de regels.
Ieder deelnemer krijgt het protocol en dient dit te kennen. Bij overtreden van de regels kan dit
betekenen dat je voor één of meerdere Hockeynights de toegang wordt ontzegt.

