Baan- en accommodatiegebruik na 1 juli 2020
Het bestuur van Rotterdam Atletiek heeft besloten tot de volgende maatregelen vanaf 1 juli 2020.
Deze gelden tot nader order.
De basisregels zijn als volgt: blijf bij een verkoudheid of koorts thuis / was dagelijks veelvuldig je
handen / houd 1.5m afstand tot elkaar voor en na trainingen voor alle personen van 19 jaar en ouder
en zoveel als mogelijk tijdens de trainingen.

Voor de vereniging:

Voor de atleten:

•

Spelregels voor sporten worden kenbaar
gemaakt aan het hek en op de buitenmuur van
het clubhuis;

•

Handenwassen wordt mogelijk gemaakt voor en
na de training;

•

Toiletgebruik en kantinegebruik is mogelijk, tot
maximaal 35 personen. Aanwezigen dienen te
zitten en handen te desinfecteren bij binnenkomst
en vertrek;

•

Ingang van de kantine is aan de achterzijde,
uitgang is aan de voorzijde. Wat betreft de
kleedkamers: ingang aan de achterzijde complex
en uitgang via deur bij beheerdersruimte;

•

Douchen is niet mogelijk;

•

Het kleine hek aan de zijkant gaat weer open.

Voor de trainers:

•

Atleten moeten hun handen wassen voor en na de
trainingen;

•

Zij van 19 jaar en ouder houden ook tijdens de
training zoveel mogelijk 1.5m afstand;

•

Krachttraining vindt buiten plaats. Alleen bij slecht
weer kan tot maximaal 6 personen gebruik gemaakt
worden van de grote krachtruimte.
Aanwezigheidsregistratie is verplicht;

•

Omkleden in de kleedkamer is mogelijk, houd de
beschikbare plekken aan. Vol = vol;

•

Douchen is niet mogelijk.

Voor de ouders:

•

Trainers moeten hun handen wassen voor en na
de trainingen;

•

Materialen worden voor en na de training
schoongespoten;

•

Trainers wordt gevraagd te allen tijde anderhalve
meter afstand te houden tot de sporters. Iedereen
dient hier rekening mee te houden.

•

Ouders zijn weer welkom op de accommodatie;

•

Ouders moeten hun wassen handen voor en na het
bezoeken van een training;

•

Houd 1.5m afstand tot alle andere personen;

•

We rekenen op jullie medewerking en begrip.

Alle atleten, ouders, trainers en overige betrokkenen volgen alle looproutes en
de aanwijzingen van RA medewerkers/vrijwilligers op.
Zo houden we het plezier en veilig voor iedereen!
-Uitzonderingen kunnen niet gemaakt worden voor individuele sporters. We rekenen op jullie begrip.
-Overtreding van deze regels kan leiden tot een schorsing door de vereniging, of boete door de politie.
Laten we het niet zo ver hoeven komen met elkaar.

