CORONA MAATREGELEN op Sportpark
't Loopveld bij AMVJ
Het nieuwe seizoen staat voor de deur. De komende tijd gaan
we de Tafeltennis trainingen hervatten op Dinsdagavond en
Donderdagavond. Ook start de competitie.op de
maandagavond. Daarnaast hanteren wij het eerder ingestelde
speelschema.en het vooraf aanmelden bij de DDC voor de
gekozen shift. (zie speelschema) Ook de andere verenigingen
starten hun aktiviteiten wat voor veel drukte gaat zorgen op
ons sportpark. En omdat het coronavirus weer opleeft, hebben
alle AMVJ verenigingen regels opgesteld om alles zo veilig
mogelijk te laten verlopen. Het AMVJ-terrein wordt de
komende tijd nog meer corona-proof gemaakt.
Het motto blijft:

GEEF CORONA (nog steeds) GEEN
KANS
Alle onderstaande maatregelen zijn gebaseerd op maatregelen van de
overheid, NOC-NSF en de bonden. We verwachten van alle AMVJleden en bezoekers hierin hun medewerking. We doen dit met elkaar
en voor elkaar!

Algemene uitgangspunten
●

Blijf thuis bij klachten en laat je testen;

●

Was vaak je handen met water en zeep;

●

Houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens
spelsituaties).

●

Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging,
koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.

●

Schud geen handen.

●

Iedereen boven de 12 jaar: ben je in een t oranje/rood gebied geweest, dan is 10 dagen
thuis quarantaine verplicht voor je weer op AMVJ mag komen.

Ben je besmet?
De bonden volgen de overheidsrichtlijnen:
Besmette spelers of spelers die verplicht worden gesteld in quarantaine te gaan, blijven thuis en
nemen niet deel aan wedstrijden, trainingen of andere clubactiviteiten.
Wij vragen iedereen om hierin zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen.
Registratie
*Wij verzoeken alle sporters en bezoekers vanaf 13 jaar om zich bij de ingang van het
sportpark te registreren met een gezondheidscheck.
De gezondheidscheck bestaat uit vijf vragen. Ook wordt gevraagd om datum en tijd van aankomst
in te vullen.
Het registratieformulier kun je invullen op je smartphone via een QR code of van tevoren thuis via
deze link. www.amvj.amsterdam/gezondheidscheck
De QR code is te vinden op borden bij de ingang en op diverse andere plekken op het sportpark.
De registratie is formeel niet verplicht, maar wel gewenst. De gegevens worden 14 dagen bewaard
en worden alleen gebruikt voor eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.

