
 

Algemene Coronaregels Elite Dynamo-Neede 
 
In onderstaand protocol worden de algemene coronaregels kort beschreven. Dit protocol dient bij 
elke volleybalactiviteit te worden nageleefd. Dit protocol is een aanvulling op de geldende RIVM-
maatregelen, het algemene sportprotocol van NOC*NSF en het protocol van Optisport. Al deze 
protocollen zijn op te vragen via onze website: www.dynamoneede.nl.  
 
Algemene Hygiënemaatregelen  
Deze hygiënemaatregelen gelden voor alle leeftijden.  

 Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie. 

 De beheerders zetten bij het openen van de sporthal altijd de ventilatie in de sporthal aan. 

 Reinig de ballen na afloop van je training; in elke ballenkar bevinden zich desinfectie doekjes. 

 Was je handen na het opbouwen en afbreken van het veld  

 Gebruik je eigen materialen (zoals bidon en handdoek) tijdens de training.  
 
Basisregels in het kort 

 Voor alles geldt: “Gebruik je gezond verstand en pak je verantwoording” 

 De voorzorgsmaatregelen van de sporthal en die van het RIVM moeten worden opgevolgd. 

 Sporters vanaf 18 jaar dienen voorafgaand en na afloop van de trainingen/wedstrijden 
onderling 1,5 meter afstand te bewaren. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft men 
onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Bij time-out momenten geldt wel de 1,5 meter 
regel.  

 Supporters dienen onderling ook 1,5 meter afstand te bewaren, uitgezonderd als men uit 
hetzelfde huishouden komt. 

 Vermijd drukte, hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Was of 
desinfecteer regelmatig je handen.  

 Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen (www.coronatest.nl). Blijf ook thuis als iemand in 
jouw huishouden koorts of benauwdheidsklachten heeft of als iemand uit jouw huishouden 
nog wachtende is op de uitslag van een coronatest. Licht daarnaast je 
trainer/coach/teamleden in.  

 Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 

 Na bezoek oranje risicogebied melden bij trainer/coach en 10 dagen niet in de sporthal 
komen.  

 Schud geen handen en vermijd ander fysiek contact zoals high five of knuffels. 

 Vermijd hard stemgebruik 

 Het zingen van liedjes of schreeuwen van yells is niet toegestaan. 

 Je dient je bij aankomst en vertrek aan de aangegeven looproute te houden. 
 

 

http://www.dynamoneede.nl/
http://www.coronatest.nl/

