Corona protocol TTV Bunshot
Als TTV Bunshot hanteren we het protocol van de NTTB en het NOC/NSF
en de richtlijnen van het RIVM.
Het Corona protocol van de NTTB en het NOC/NSF vind je hier:
https://www.nttb.nl/nieuwe-protocollen-corona-sport/
In het algemeen komen de maatregelen hierop neer: Algemene maatregelen
 Voor alles geldt: je gezond verstand gebruiken staat voorop;
 Heb klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen
hebt of hebt gehad:
neusverkoudheid,
hoesten,
benauwdheid
koorts
 Blijf ook thuis als iemand in je huishouden deze bovengenoemde symptomen heeft of
heeft gehad
 Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid,
loopneus
niezen
keelpijn
(licht) hoesten
benauwdheid
verhoging
koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak
 Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder
 Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van de
sportlocatie
 Schud geen handen;
 Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie
 Ieder persoon die komt tafeltennissen gaat automatisch akkoord met dit protocol.
Niet opvolgen van het protocol kan leiden tot het ontzeggen van de toegang tot de
zaal

Specifieke maatregelen m.b.t. tafeltennissen in De Kuil:























Bij de ingang van de sporthal staat desinfecterende handgel. Gebruik dat bij
aankomst, wisseling en verlaten van de zaal.
Met badmintonvereniging De Sjeve Sjuttel is afgesproken dat zij de kleedkamers
rechts van de ingang gebruiken. Tafeltennissers moeten dan de kleedkamers links
van de ingang gebruiken.
Ontvang je tegenstander in de hal van de Kuil en wijs ze de kleedkamers aan de
linkerzijde van de sporthal. Kleedkamers 3 en/of 4.
Vóór en ná het sporten en ook bij de wisseling tussen de partijen geldt de 1,5m
afstand regel wel. Houdt daar rekening mee.
In de kleedkamers moet de 1,5 meter afstand in acht genomen worden. Kom daarom
zoveel mogelijk al omgekleed naar de sporthal en ga, na afloop, thuis douchen.
Bij het douchen geldt ook de 1,5 meter afstand. Gezien de beperkingen betekent dit
dat het douchen alleen is toegestaan voor de bezoekende verenigingen.
Voor de tafeltennissers geldt de volgende looproute: Het betreden van de zaal dient
altijd te gebeuren via de kleedkamers. Verlaten van de zaal gebeurt via de tribune.
Bij het betreden en verlaten van de tribune geldt altijd de 1,5 meter afstand.
Beperk het aantal toeschouwers.
Toeschouwers (niet tafeltennissers) dienen een checklist in te vullen en worden
daardoor automatische geregistreerd. Deze lijsten worden na 14 dagen weer
vernietigd.
Materialen worden zo min mogelijk met de hand aangeraakt.
Bij aanvang wordt begonnen met schone ballen. Gebruikte ballen dienen na afloop
apart gehouden te worden van de schone ballen en gedeponeerd te worden in een
aparte bak hiervoor.
Er wordt bij TTV Bunshot NIET gewisseld van tafelhelft.
Er mag niet gedubbeld worden.
Na afloop van een partij dienen beide helften gereinigd te worden door het
thuisspelende team. Reinig de tafels met de daarvoor aanwezige reinigingsmiddelen.
Bij wachten tussen de partijen geldt ook weer de 1,5 meter afstand houden. Neem
plaats op de tribune om een vrije doorgang van andere tafeltennissers mogelijk te
maken.
Materialen dienen aan het eind van de avond gereinigd opgeborgen te worden.
Besef dat verschillen per locatie anders kunnen zijn. Houd daarom rekening met de
situatie van verenigingen waar je op bezoek gaat.

