Protocol verantwoord schaatsen op de ijsbaan D’n Ouwe Wiel
Dit protocol is bedoeld om de verspreiding van Covid-19 zoveel als mogelijk te voorkomen en zo veilig mogelijk
te schaatsen. Het protocol is gebaseerd op de richtlijnen van het NOC*NSE en de KNSB, alsmede die van de
Veiligheidsregio en gemeente West Betuwe.
Wij vragen schaatsers en begeleidende ouders om zich aan het onderstaande protocol te houden voor de
veiligheid van iedereen. Dank voor uw medewerking en veel plezier op het ijs.
Voor iedereen en voor alles geldt: gezond verstand gebruiken
Heb je klachten:
Hierbij gelden de regels zoals door regelgeving bepaald:
• Blijf thuis of ga naar huis en laat je testen. Ook als je huisgenoten klachten hebben of positief getest zijn dien je thuis
te blijven.
• Was vaak je handen met water en zeep (minimaal 20 seconden).
• Hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
• Schud geen handen en houdt 1,5 meter afstand.
• Vermijd drukte.
Voorbereiding
• Kleed je thuis vast om.
• Kom niet eerder naar de ijsbaan dan noodzakelijk en vertrek ook als je niet meer schaatst.
• Gebruik alleen eigen materialen, controleer thuis nog extra of je alle hebt bijvoorbeeld: schaatsen, handschoenen,
helm, beschermers, bidon, etc.
• Wij willen jullie dringend vragen om met zo min mogelijk personen naar de ijsbaan te komen, maximaal 1 begeleider
per gezin. Laat niet schaatsende broertjes en zusjes thuis.
• Bij het halen en brengen van uw kinderen mogen zij geholpen worden met het strikken van de veters, met zo min
mogelijk mensen en zorg dat je daarna de ijsbaan verlaat, tenzij je zelf ook schaatst.
Op en rond de ijsbaan:
• Volg de aangegeven looproutes.
• Volg de aanwijzingen van het bestuur en de vrijwilligers van de ijsclub op.
• Desinfecteer je handen bij binnenkomst van het clubgebouw. In het clubgebouw staat een zuil met
desinfectievloeistof.
• Geef elkaar de ruimte en houd 1,5 meter afstand:
• Kinderen tot 12 jaar hoeven geen afstand te houden.
• Ben je tussen de 13 en 18 jaar? Dan hoef je geen afstand te houden tot iedereen jonger dan 18 jaar.
• Treintjes of pelotons zijn NIET toegestaan.
• Draag bij binnenkomst van de ijsbaan en clubgebouw een mondkapje. Op het ijs, tijdens het schaatsen, hoef je geen
mondkapje te dragen.
• Als je op ijsbaan een entreekaartje koopt, betaal dan contactloos met pinpas.
• Geef elkaar de ruimte: bij binnenkomst, langs de baan en bij het betreden c.q. verlaten van de ijsbaan en clubgebouw,
houdt afstand 1,5 meter.
• De kleedruimte c.q het clubgebouw is gesloten.
• De toiletten zijn toegankelijk en mogen gebruikt worden, na gebruik van het toilet je handen wassen met water en
zeep. Volg de aangegeven looproutes.
• Vermijd schreeuwen, geforceerd stemgebruik en aanmoedigen, i.v.m. verspreiding van het virus.
• Vermijd lichamelijk contact, geef bijvoorbeeld geen high-fives en schud geen handen.
• Tot slot: corrigeer elkaar indien nodig en gewenst.
Om de veiligheid van een ieder te kunnen waarborgen hebben wij als bestuur besloten dat wij slechts 1 keer
waarschuwen bij het niet naleven van de regels. Een 2e waarschuwing betekent verwijdering van de ijsbaan.

SCENARIO’s
Bij akkoord openstelling ijsbaan door de overheid is toepassing van de volgende drie
scenario’s mogelijk
1
2
3

Alleen de ijsbaan (buitenbaan) open en clubgebouw gesloten en geen verkoop van drank/snacks
IJsbaan (buitenbaan) open, clubgebouw gesloten en alleen verkoop drank/snacks via buitenloket
IJsbaan (buitenbaan) open, clubgebouw open en ook verkoop drank/snacks in clubgebouw.
Bij alle scenario’s geldt het protocol.

Uitgangspunt is dat, indien een beperkt aantal bezoekers mag worden toegelaten, ALLEEN
betalende leden worden toegelaten.
Lid geworden en betaald voor 15 januar2021 is het criterium.
Bij toelating van onbeperkt aantal mensen kunnen we ook niet leden toelaten (entree heffen).
Lid worden kan altijd.
Stuur een mail met je gegevens naar: bestuur@dnouwewiel.nl

