Corona-maatregelen MHCW vanaf 13 november 2021
Volgens de richtlijnen van de KNHB/ het protocol verantwoord sporten van NOC*NSF

Basisregels
We roepen iedereen op om alle overheidsrichtlijnen in acht te nemen en zich te houden aan
onderstaande basisregels
•
•
•
•
•

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
Houd 1,5 m afstand van anderen
Vermijd drukte
Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie
Schud geen handen

Zit je in quarantaine vanuit school en/of GGD? Dan kan je gedurende die periode helaas niet
deelnemen aan wedstrijden en trainingen. Zodra er een negatieve uitslag is of de quarantaine is
afgelopen, dan kan er weer gespeeld worden.
Publiek is, zowel bij amateur- als professionele sport, niet toegestaan.
Alleen mensen die functioneel aanwezig moeten zijn, kunnen toegang krijgen tot de complexen. Denk
hierbij aan coaches, scheidsrechters, strikt noodzakelijke rijouders en verenigingsfunctionarissen.
Houd je – als je niet aan het hockeyen bent – aan de 1,5 meter afstand (vanaf 13 jaar).
Coronatoegangsbewijs (CTB)
o
o

o

Iedereen mag sporten in de buitenlucht (trainen en wedstrijden spelen) zonder CTB.
Iedereen van 18 jaar en ouder moet een geldig CTB kunnen tonen voordat het clubhuis
betreden mag worden, inclusief de kleedkamers en toiletten.
Uitzondering op deze regel vormen de mensen die vanwege het uitvoeren van hun functie (bv
coach (uit en thuis), trainer, barbeheerder of andere vrijwilliger) op de vereniging aanwezig zijn.
Zij zijn vrijgesteld van deze verplichting.
Let op: rijouders hebben geen functie in het clubhuis en tonen dus wel een CTB bewijs voordat ze
het clubhuis kunnen betreden.
Voor iedereen tot 18 jaar geldt de CTB-verplichting niet! Kinderen kunnen dus gewoon gebruik
maken van alle faciliteiten, zonder CTB.

 Bij MHCW gaan we de komende twee weken door met de koffie en thee ‘to go’ (buiten). Indien
je het clubhuis wilt betreden moet je een geldig CTB kunnen tonen.

Autoreizen
Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten,
adviseren wij personen vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen.

