Activiteiten kunnen onder de richtlijnen van de gemeente Krimpenerwaard van start gaan. Richtlijnen voor de
organisatie en voor de deelnemer vindt u hieronder. Wij vragen u deze richtlijnen goed kenbaar te maken bij de
deelnemers van uw activiteit.

Richtlijnen vanaf 26 januari 05.00 uur



In binnensport- en kunst-/cultuurlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen van 18
jaar en ouder. Uitgezonderd zijn de vrijwilligers, of personen die beroepsmatig werkzaamheden
verrichten tijdens het verrichten van die werkzaamheden.



Op buitensportlocaties is een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht bij gebruik van voorzieningen
binnen. Bijvoorbeeld in de kleedkamers of toiletten. Uitgezonderd zijn de vrijwilligers, of personen die
beroepsmatig werkzaamheden verrichten tijdens het verrichten van die werkzaamheden;



Publiek mag geplaceerd aanwezig zijn met 1,5m van elkaar, op binnenlocaties moeten ook zij vanaf 18
jaar een CTB laten zien;



Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere
clubs;



Wedstrijden na 22.00 uur zijn toegestaan, zonder publiek en horeca;



Zonder coronatoegangsbewijs kan gebruik gemaakt worden van de afhaalfunctie in sportkantines;



De horecafunctie moet om 22:00 uur sluiten.



Kleedkamers, toiletten en douches zijn open.



Groepslessen en repetities in groepsverband zijn toegestaan.



Zingen is binnen en buiten toegestaan.



De 1,5 meter afstand houden is niet verplicht activiteiten als dat door de aard van de activiteit niet
mogelijk is. Houdt waar mogelijk 1,5m afstand.



Het is verplicht voor personen vanaf 13 jaar om een mondkapje te dragen bij alle binnen locaties, tijdens
het uitvoeren de sport- en/of cultuuractiviteit is daarvan uitgezonderd.



Op locaties voor kunst- en cultuurbeoefening geldt binnen geen maximum aantal personen, maar de
norm van 100% van de 1,5 meter capaciteit.



Bij overtreden van de richtlijnen zijn maatregelen mogelijk zoals het uitsluiten van deelname van
(groepen van) personen tot zelfs het sluiten van de accommodatie.



Gedurende de activiteiten is de organisatie zelf verantwoordelijk voor de handhaving. Hierbij kunnen de
BOA’s alleen ondersteunen in noodsituaties, maar zij kunnen niet op voorhand worden ingezet.
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Overige adviezen voor organisaties


Waar mogelijk de 1,5 meter afstand houden.



Wanneer gebruik gemaakt wordt van materialen, moeten voldoende desinfectiemiddelen beschikbaar
gesteld worden door de organisatie.



Waar mogelijk tussen activiteiten één kwartier te plannen, zodat minder deelnemers elkaars pad
kruisen.



Instrueer begeleiding over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier activiteiten
kunnen uitvoeren.



Communiceer de regels van de locatie met begeleiders en deelnemers..



Instrueer vrijwilligers hoe en waar de coronabewijzen te controleren wanneer nodig.



Waar nodig zorg voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor begeleiders.



Hang de hygiëneregels op bij de ingang van de locatie en in herhaling op het terrein zelf.



Zorg voor een duidelijke aanrijroute voor auto’s en fietsen dat begeleiders en deelnemers de
accommodatie op een veilige manier kunnen betreden.



Zorg op het terrein voor een duidelijke routing zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij
betreden of verlaten van de accommodatie.



Zorg waar nodig voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaak materialen (water en zeep en
voldoende papieren handdoekjes).



Volg in uitvoering van activiteiten zo veel als mogelijk ook het protocol wat is aangeboden door de bij
hun bekende koepelorganisatie. (of koepel organisatie welke het beste aansluit bij de activiteiten welke
worden georganiseerd)
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