Protocol opening Binnensport na corona

Binnensport Accommodaties Beesel

Van:

Bestuur Stichting Beheer Binnensport Beesel.

Door:

Piet ten Haaf. Bedrijfsleider

Voor:

gebruikers van de Binnensport accommodaties in de gemeente Beesel

Datum:

1 Juli 2020

Betreft:

Protocol en richtlijnen opening Binnensport

Toevoeging:

Indien we in het protocol spreken over Accommodatie bedoelen we De Schans en de
gymzalen en Beesel en Offenbeek.

Inleiding.
Na de uitbraak van Corona en daaropvolgend de versoepeling van de maatregelen is er voor de accommodatie
een nieuwe situatie ontstaan die vraagt om een protocol om per 1 juli weer open te gaan. Dit protocol richt
zich op de eerstkomende periode betreffende de maanden Juli en Augustus als de Binnensportaccommodaties
weer operationeel zijn, al dan niet onder specifieke voorwaarden en altijd vooraf kenbaar gemaakt..
De richtlijnen zoals het bestuur van SBBB heeft opgesteld worden door de vaste (en tijdelijke) gebruikers bij
gebruik en na reservering automatisch voor gezien en akkoord aangenomen. Zij zijn medeverantwoordelijk
voor een veilig sportklimaat en dienen bij de leden de normale gezondheidstest af te nemen zoals ook in deze
notitie vermeld staat. Inmiddels zijn de richtlijnen vanuit het ministerie weer wat versoepeld. Het gebruik van
toiletten en douches met uiteraard de kleedgelegenheid is weer toegestaan.
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Algemeen.
1

2

Algemene richtlijn
Veiligheidsrisico’s

Fysiek contact

Actuele richtlijnen RIVM en VSG samen met NOC\NSF en de diverse
sportbonden zijn het uitgangspunt, aangepast voor De binnensport
accommodatie.
•

Tussen personeel en bezoekers moet 1,5 meter afstand bewaard
worden.

•

Kinderen van 12 jaar en jonger hoeven geen 1,5 meter afstand te
houden

•

Tussen volwassenen onderling moet altijd 1,5 meter afstand
bewaard worden.

•
•

Volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar.
Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en goed,
ten minste 20 sec.
Er worden geen handen geschud.
Hoesten/niezen in de elleboog.
Niet aan je gezicht zitten.

•
•
•
3

Hygiënemaatregelen

De gebruiker draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften
van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd.
Het beheer word verantwoordelijk gesteld voor de aanwezigheid van
eventueel benodigde middelen t.a.v. deze hygiënemaatregelen. Als er
activiteiten zijn zonder beheerder, wijst de gebruiker zelf een
coronaverantwoordelijke aan.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:

4

Hygiëneregeling
gebruiksmiddelen

•

De accommodatie draagt er zorg voor dat de algemene
hygiënevoorschriften van het RIVM en VSG zo veel mogelijk
nageleefd kunnen worden.

•

Gebruikers hanteren naast de richtlijnen vanuit het RIVM
eveneens de regels welke door hun bond zijn vastgesteld.

Gebruiksmaterialen, speelmaterialen, devices en werkplek dienen bij
gebruik door meerdere mensen met regelmaat ontsmette worden. Ook
materialen die met regelmaat door meerdere begeleiders worden gebruikt
worden met regelmaat ontsmet. Dat gebeurt door de gebruikers
Gebruikers worden erop gewezen dat ze regelmatig hun handen wassen.

5

Schoonmaak

Dagelijks intensieve schoonmaak door de verhuurder van de ruimte.

6

Contact ouders of
begeleiders

Er is geen fysiek contact tussen ouders en begeleiders/ beheerder/
docenten.
Er is ook geen fysiek contact tussen mensen die bezoekers komen brengen
en de andere mensen binnen de accommodatie.

7

Toiletruimtes

Er kan in elke toiletruimte slechts een persoon. Door de gebruikers moet in
de gaten worden gehouden in hoeverre toiletten beschikbaar zijn en
bewaken hierbij strak de voorschriften in deze.
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Specifiek.
1

In het gebouw

De beschikbare ruimte in het gebouw dient optimaal ingezet te worden,
zodat zo veel mogelijk afstand tussen gebruikers en tussen begeleiders en
docenten gecreëerd wordt. Dat vraagt eveneens om een ruimere opstelling
in de ruimtes.
Activiteiten waarin de RIVM-richtlijnen niet kunnen worden gehandhaafd
in de gereserveerde ruimtes, kunnen geen doorgang vinden, of, in een
gewijzigde vorm, in een andere ruimte.

2

Buitenruimtes

Voor de ingang houdt iedereen zich aan de 1,5 meter richtlijn.
Er wordt rekening gehouden met voorbijgangers aan de voorzijde van het
gebouw.
In de buitenruimte aan de achterkant houdt iedereen zich bij gebruik aan
de 1,5 m richtlijn.
De accommodatie hanteert waar nodig aparte looproutes, zo veel mogelijk
met éénrichtingsverkeer. Daarvoor wordt bewegwijzering geregeld. Er is
een specifiek looprouteplan.

3

Looproutes

5

De horeca in De Schans blijft minimaal tot half augustus gesloten.

6

Horeca momenten
Wegstuurbeleid

7

Thuisblijfregels

De accommodatie past de adviezen en richtlijnen van het RIVM en VSG toe,
dat betekent dat je thuisblijft bij de volgende klachten:

Kleding
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Cf richtlijn RIVM: wanneer iemand gedurende de dag corona gerelateerde
klachten ontwikkelt, maakt deze persoon dat terstond kenbaar bij de
leiding van de gebruiker. Vervolgens wordt die persoon verzocht
onmiddellijk naar huis te gaan.

• Verkoudheid.
• Niezen.
• Hoesten.
• Keelpijn.
• Moeilijk ademen.
• Koorts.
Iedereen dient in eigen kleding te arriveren en tassen en andere zaken in
de daarvoor aangewezen kleedruimtes neer te zetten. Iedereen dient zich
om te kleden en ook te wisselen van schoeisel.
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Afspraken vanuit het beheer van SBBB
betreffende de accommodaties.
De gymzalen.
1.

Vanaf maandag 6 Juli kan er conform de reservering weer gebruik gemaakt worden van onze twee
gymzalen.

2.

De indeling zal zodanig ingevuld gaan worden in de zomerperiode dat er geen overlappingen
plaatsvinden.

3.

Iedere gebruiker heeft de beschikking over twee kleedlokalen die men zelf desgewenst als dames /
herin in kan delen of in een tweetal groepen.

4.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de algemene en specifieke richtlijnen.

5.

De huidige indeling loopt of kan lopen tot maandag 17 augustus. Daarna beginnen de reguliere
reserveringen. Voor de eerste twee weken van augustus komt een aparte uitvraag.

De Schans.
1.

Vanaf maandag 6 Juli kan er conform de reservering weer gebruik gemaakt worden van onze twee
sporthallen en turnhal.

2.

De indeling zal zodanig ingevuld gaan worden in de zomerperiode dat er geen overlappingen
plaatsvinden.

3.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de algemene en specifieke richtlijnen zoals
eerder geschetst maar ook aan de verenigingen zijn verstrekt via hun sportkoepel.

4.

De huidige indeling loopt of kan lopen tot maandag 17 augustus. Daarna beginnen de reguliere
reserveringen. Voor de eerste twee weken van augustus komt een aparte uitvraag.

5.

Kleedkamer 1, 2 en 6 kunnen niet gebruikt worden i.v.m. werkzaamheden.

6.

Kleedkamer 9 en 10 zijn in de zomerperiode gereserveerd voor Hercules 03.

7.

Derhalve voor de duidelijkheid zijn de kleedkamers3, 4, 5, 7 en 8 voor de gebruikers van hal 1 en 2.

8.

Hercules 03 gebruikt de ingang rode deur. Alle overige gebruikers gebruiken de grijze deur. De
hoofdingang blijft buiten gebruik. Deze routing geld ook als er een deur open zou zijn. Graag aandacht
voor dat laatste. Maak geen nieuwe looplijnen en toon discipline !!!

9.

Overdag zal het basisonderwijs ook weer op dinsdag en donderdag opstarten. Zij komen binnen bij de
grijze deur, lopen door de lange gang en via kleedkamer 5 komen ze via de tussendeur in de nieuwe
hal. De retourweg is hetzelfde.
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10. De prikdienst gaat verhuizen naar vergaderzaal 2. De ingang is de rode deur en de wachtruimte is de
gang tot de splitsing naar de kleedlokalen. Indien Hercules 03 binnen wil dient men de afstand regels
te hanteren en te kijken of de doorloop vrij is. De prikdienst zit op maandag en vrijdag tot 11.30 uur en
op dinsdag, woensdag en donderdag tot 10.00 uur. Dit zal de maand juli doorgaan en dan gaat men
weer terug naar de eigen vrijgegeven locaties.
11. Verenigingen die gereserveerd hebben komen met hun eigen sleutel door de grijze deur binnen en
gaan direct via de lange gang naar de beschikbare kleedruimtes. We hebben geen indeling omdat we
niet weten welke hoeveelheden en leeftijden verdeeld in “Male en Female” er binnen komen. De
entree kan alleen als nooduitgang gebruikt worden. De route zal worden afgezet.
12. De middelbare school heeft de mogelijkheid conform afspraken om bij slecht weer gebruik te maken
van de hal. Er zijn permanent 2 haldelen voor hen gereserveerd.
13. Graag ieders aandacht voor controle en afsluiting van de accommodatie.
14. Inmiddels hebben we ook een camerasysteem geïnstalleerd waarbij de rode deur, de grijze deur, de
lange gang en het buitenterrein gecontroleerd gaat worden. E.e.a. is nog niet helemaal klaar. De
controle is er wel. Verdere mededelingen volgen nog.

Slot.
We hebben een lastige tijd gehad. Uiteraard zijn we blij dat de accommodatie weer open kan onder de
gestelde voorwaarden.
We begrijpen dat niet alles te regelen valt. We begrijpen dat veel mensen er wat van zullen vinden maar dit is
de leidraad waar we ons aan houden. We beseffen dat de richtlijnen per week kunnen veranderen en dat doen
we dan ook waarbij de regie bij ons ligt. Dit protocol zal vragen oproepen en de oplossingen vinden we zeker
met elkaar. Gezond verstand en een juiste interpretatie van de landelijke maatregelen zijn van belang. De
renovatie van de horeca in De Schans, alsmede de aanleg van een nieuw verwarmingssysteem loopt natuurlijk
door het geheel heen. Dat zal het ook weer lastig maken.
Wij hebben als extra service een vakantieopenstelling mogelijk gemaakt wetende dat er daardoor misschien
conflicterende situaties kunnen ontstaan. Ook die lossen we met elkaar op.
Voor medewerkers is de routine weg en moet er vaak ad hoc gereageerd worden. Lastig maar ze doen het
graag.
We vragen iedereen dus om de situatie met gepaste ernst, gezond verstand en een flinke dosis
geduld te bekijken. Daardoor kunnen we al weer lekker sporten.

Mede namens het bestuur
Piet ten Haaf
Bedrijfsleider SBBB
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