
 

COVID-19 protocol  

Gebruikers van de sportzaal in Kulturhus Oene vragen wij om zich tot nader order te houden 
aan en te gedragen conform onderstaande gedragsregels.  

1. Kom niet naar de sportzaal als je ziek bent of corona-gerelateerde 
gezondheidsklachten hebt. Blijf ook thuis als iemand in je huishouden besmet is met 
het coronavirus en daarop positief getest is.  

2. Elke club/gebruiker van de sportzaal wijst een corona-verantwoordelijke of - 
contactpersoon aan. Deze ziet toe op de naleving van onderstaande gedragsregels 
en is eerste aanspreekpunt indien sprake is van een mogelijk besmettingsgeval.  

3. Elke club/gebruiker houdt zelf per gebruikersgroep bij welke personen tijdens de 
training of de wedstrijd aanwezig zijn en de tijdstippen van aankomst en vertrek.  

4. Elke bezoeker desinfecteert zijn handen bij binnenkomst in Kulturhus Oene met het 
bij de ingang aanwezige desinfectiemiddel. Bij het verlaten van het gebouw 
desinfecteert elke bezoeker opnieuw zijn handen.  

5. In alle ruimtes moeten personen van 18 jaar en ouder een onderlinge afstand 
aanhouden van anderhalve meter (met uitzondering van het moment van de 
sportbeoefening).  

6. Sporters dienen zo veel mogelijk in sporttenue naar de sporthal te komen, om zo het 
gebruik van de kleedkamers tot een minimum te beperken.  

7. Ook in de kleedkamers moet de onderlinge afstand van 1,5 meter tussen personen 
ouder dan 18 jaar gewaarborgd blijven.  

8. Gebruik de douches alleen indien noodzakelijk, douche zo mogelijk thuis.  
9. Bij het gebruik van de toiletten moet het spoelen van een closet met gesloten deksel 

gebeuren.  
10. Alle gebruikers van de sportzaal zijn zélf verantwoordelijk voor het regelmatig en op 

de juiste wijze reinigen van de door hen gebruikte sporttoestellen en het sport- en 
spelmateriaal. Het gebruik van reinigingsmiddelen in de sportzaal is niet toegestaan.  

11. De bar in de pantry blijft voor groepen in ieder geval gesloten tot 5 oktober 2020.  
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