Protocol SV Avanti – Badminton
Dit protocol geldt voor iedereen die wilt gaan badmintonnen bij SV Avanti en is opgesteld op
basis van de richtlijnen van het RIVM, Badminton NL en NOC*NSF. Met dit protocol willen we
richting geven om de veiligheid en gezondheid te waarborgen.
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Meld je tijdig aan via badminton@svavanti.nl en volg de afspraken en richtlijnen,
zodat SV Avanti rekening kan houden met de toestroom;
• Registratie is verplicht, zodat bij een corona uitbraak we direct kunnen
achterhalen wie er zijn geweest.
Check de RIVM-gezondheidscheck en kom niet naar de sporthal als één de
antwoorden met “ja” wordt beantwoord;
Desinfecteer je handen bij binnenkomst en was vaak je handen;
Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens
trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden
gehouden;
Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en
ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en
in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen;
• Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn
weer open;
• In de kleedkamers van sporthal Avanti is er ruimte voor maximaal 5 personen
die willen omkleden en maximaal 3 personen die willen gaan douchen.
Sporters uit risicogroepen (zoals 70 jaar en ouder) dienen zelf hun risico te
analyseren of zij zich op buiten en/of in de sportlocatie in groepen kunnen begeven;
Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie;
Gebruik alleen je eigen rackets;
Vervang je gripjes regelmatig;
Besmetting via shuttles is zeer onwaarschijnlijk, maar werk zo veel mogelijk met
vaste partners;
Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen;
Verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met Daniel Soei, voorzitter badminton, via
badminton@svavanti.nl, of via 06-48157012.

