Roeivereniging IRIS
Ruishornlaan 23
2162 VW Lisse

Coronaprotocol Roeivereniging Iris (bijgewerkt 06-112021)
1. Belangrijkste wijzigingen.
Op 2 november heeft het kabinet verscherpte maatregelen aangekondigd per zaterdag 6
november. De maatregelen hebben voor de roeiverenigingen voornamelijk betrekking op het
gebruik van de binnen- en buitenlocaties. Sporten in de buitenruimte mag zonder het laten zien
van een Coronatoegangsbewijs. In de binnenruimtes moet wel een Coronatoegangsbewijs
getoond worden.
2. Algemene richtlijnen
Het beleid van de gemeente/ KNRB en de richtlijnen van RIVM zijn leidend.
Onderstaande maatregelen zijn voor iedereen van kracht (en betekent dus dat je NIET naar de
roeivereniging mag komen):
•

Blijf thuis en laat je testen als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
− Neusverkoudheid
− Loopneus
− Niezen
− Keelpijn
− Hoesten
− Benauwdheid
− Verhoging/koorts
− Plotseling verlies van reuk of smaak

•
•
•
•
•

Ga naar huis als je tijdens het roeien klachten ontstaan.
Was je handen met water en zeep
Vermijd drukte
Schud geen handen
Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

•

Luister altijd naar de instructies van de coaches/begeleiders en neem je eigen
verantwoordelijkheid. Iedereen wil veilig kunnen sporten!!

3. Sociëteit

Voor sportkantines gelden dezelfde regels als voor de horeca: toegang is alleen
mogelijk met een coronatoegangsbewijs (vanaf 13 jaar)
Een coronatoegangsbewijs (CTB) is een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of een
testbewijs (niet ouder dan 24 uur). Dit bewijs dient geüpload te worden in de
coronacheck app of op coronacheck.nl
Een CTB is nodig voor toegang tot de sociëteit en het balkon
Kleedkamers en toiletten zijn ook alleen toegankelijk met een CTB.

4. Ergometerruimte
Voor het gebruik van de ergometerruimte is een coronatoegangsbewijs nodig.
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5. Loodsen en vrijwilligers
• De loods is zonder CTB toegankelijk
• Voor vrijwilligers die functioneel aanwezig zijn is een CTB niet verplicht.
6. Hygiëne boten
• Na het roeien worden de boten op de gebruikelijke manier schoon- en drooggemaakt.
• De boot moet, daar waar je de boot aangeraakt hebt (bankje, voetenbord, dollen,
kleppen), schoongemaakt worden met water, groene zeep en een doek. Dit wordt door
de coach klaargezet of moet je zelf pakken
• De riemen worden (excl. blad) met een doek met water en groene zeep schoongemaakt
(en dus niet gedoopt in een emmer) en afgedroogd met een doek.
7. Communicatie
• Dit protocol wordt op onze website gepubliceerd.
8. Corona coördinator
• Binnen roeivereniging IRIS is Alma Ruting (voorzitter.rv.iris@gmail.com) de
coronacoördinator. Neem bij vragen en/of opmerkingen contact met haar op via de IRIS
telefoon: 06-83778160.
Laten we ervoor zorgen dat we veilig kunnen roeien. Hou je dus aan de afspraken en blijf vooral
thuis met klachten en laat je testen. Neem je eigen verantwoordelijkheid en laten we er met
elkaar voor zorgen dat we gezond blijven.
Veel roeiplezier!!
Het bestuur.
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