Inleiding
In dit protocol worden de maatregelen beschreven die De Brabantse Dol jnen neemt om alle spelers,
begeleiders, o cials en overige personen zo veilig mogelijk te kunnen laten wedstrijdsporten. Het
protocol is opgesteld in overeenstemming met het RIVM, het ZIB en de KNZB. We vragen iedereen
om zich aan de beschreven maatregelen te houden. Mocht dit niet gebeuren, dan kan de toegang tot
het zwembad en dus deelname aan de wedstrijden ontzegd worden.

Inhoud:
-

RIVM

-

Coronacoach en Corona coördinator

-

Bezoekende verenigingen

-

Binnenkomst

-

Voor de wedstrijd

-

Tijdens de wedstrijd

-

Na a oop van de wedstrijd

-

Publiek

-

Kaderleden en scheidsrechters

-

Richtlijnen bij constatering corona virus

RIVM
De Brabantse Dol jnen neemt de maatregelen en aanbevelingen van het RIVM over.
Belangrijk:
-

Heb je Corona gerelateerde klachten, blijf thuis.

-

Houd 1,5m afstand van elkaar. Geef elkaar de ruimte.

Coronacoach en Coronacoördinator
Iedere zaterdag zal er een Coronacoach aanwezig zijn. Deze coach zal aanwijzingen geven omtrent
het gebruik van de kleedruimtes en het zwembad. Bij eventuele vragen kan de Coronacoach
geraadpleegd worden. Aanwijzingen van de coronacoach en het personeel van het ZIB dienen ten alle
jden opgevolgd te worden.
De Coronacoördinator is bereikbaar voor vragen omtrent het protocol en andere Corona gerelateerde
zaken. De TC waterpolo fungeert als Coronacoördinator, hij/zij is bereikbaar via
waterpolo@debrabantsedol jnen.nl.
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Bezoekende verenigingen
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Coronaprotocol De Brabantse Dol jnen afdeling
waterpolo

De bezoekende ploeg mag maximaal 7 begeleiders meenemen, dit is inclusief de coach en eventuele
andere sta eden. De coach en sta eden mogen met de ploeg mee de kleedruimte en het zwembad
in, (tot een maximum van 14 personen per kleedruimte) de overige begeleiders nemen plaats in de
kan ne aangrenzend aan het zwembad. De wedstrijd mag door deze begeleiders vanuit de kan ne
bekeken worden.

Binnenkomst
Een half uur voor aanvang van de wedstrijd mogen de teams gezamenlijk naar binnen. Bij
binnenkomst bij het zwembad wordt iedereen verzocht om zijn handen te ontsme en met het
ontsme ngsmiddel. Daarnaast wordt er van elke ploeg gevraagd om een contactpersoon op te
geven. De ploegen kunnen daarna direct naar de aangewezen kleedruimtes. Uit en thuis ploegen
hebben een eigen kleedruimte ter beschikking. De Coronacoach gee hierin aanwijzingen

Voor de wedstrijd
Ploegen wachten in de kleedruimte totdat de voorgaande wedstrijd ten einde is. Zij kunnen de
kleedruimtes gebruiken om een voorbespreking te houden en/of zich op te warmen voor de
wedstrijd. De ploegen worden in kennis gesteld zodra zij het zwembad mogen betreden.

Tijdens de wedstrijd
Tijdens de wedstrijd dient iedereen die niet in het zwembadwater ligt anderhalve meter afstand te
houden. Dit betekent dus dat ook op de spelersbank afstand van elkaar moet worden gehouden. Er
wordt voor gezorgd dat er genoeg ruimte is voor de wisselspelers en staf om plaats te nemen achter
de doellijn.

Na a oop van de wedstrijd
Na a oop van de wedstrijd wachten de ploegen in het zwembad totdat zij een seintje krijgen van de
Coronacoach, alvorens zij terug kunnen naar hun kleedruimte. Daar kunnen de spelers omkleden,
waarna zij direct het zwembad verlaten. De kan ne is niet geopend voor consump es, hiervoor zal
moeten worden uitgeweken naar een andere loca e.

Publiek
Helaas is er tot nader order geen publiek toegestaan bij de wedstrijden. Begeleiders van spelers of
teams kunnen eventueel toegelaten worden, dit gebeurt in overleg met de coronacoach en/of de
medewerkers van het ZIB.

Kaderleden en scheidsrechters
Scheidsrechters, juryleden en coaches, die moeten wachten totdat zij mogen fungeren, mogen
plaatsnemen in de kan ne. Indien er in de kan ne geen plaatsen vrij zijn, zijn er gereserveerde
zitplaatsen vrij in de crèche.
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Bij binnenkomst krijgen de scheidsrechters wat te drinken/eten aangeboden. We verzoeken de
scheidsrechters om hun tenue bij aankomst al aan te hebben. Mocht de scheidsrechter die
mogelijkheid niet gehad hebben, dan zorgt DBD voor een aparte kleedruimte.

Richtlijnen bij constatering corona virus (overgenomen vanaf KNZB website)
Als een sporter Corona gerelateerde klachten hee :
blij hij thuis, maakt hij een testafspraak met de GGD en informeert hij direct zijn trainer, die
vervolgens de CoCo (Corona Coördinator) van de vereniging informeert. De KNZB wordt in dit
stadium nog niet geïnformeerd.

•

Als deze sporter vervolgens posi ef wordt getest op het virus:
Gaat de betre ende sporter in quarantaine en volgt het advies van de GGD op, o.a. hoe lang hij in
quarantaine moet blijven (uitgangspunt is 10 dagen):

•
o

De sporter informeert direct de trainer, die vervolgens de CoCo informeert.

o

De GGD doet vervolgens een bron- en contactonderzoek en zal bepalen welke vervolgstappen
worden genomen en welke maatregelen van toepassing zijn.

o

N.a.v. dit onderzoek kan de GGD contact opnemen met de andere groepsleden; neem bij twijfel
zelf contact op met de GGD.

o

De sporter neemt contact op met de huisarts als de klachten erns ger van aard worden.

Als de sporter als enige posi ef is getest, wordt dit door de GGD in eerste aanleg aangemerkt als
“toeval” en ziet de GGD de trainingsgroep als “overige niet-nauwe contacten”.

•
o

De trainingsgroep mag doorgaan met sporten/trainen en aan wedstrijden deelnemen. Alertheid
is geboden.

o

Twee of meer posi ef geteste sporters uit één huishouden worden als één besme ng gezien.

Als twee of meer sporters uit dezelfde trainingsgroep posi ef zijn getest, dan hee mogelijk
verspreiding binnen de trainingsgroep plaatsgevonden:

•
o

De hele trainingsgroep gaat in quarantaine en volgt de adviezen van de GGD op!

o

De CoCo informeert de KNZB dat een trainingsgroep in quarantaine is.
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Als de quarantaine jd er op zit èn de sporter(s) is/zijn 48 uur klachten- en symptoomvrij, dan
mag weer getraind worden en worden deelgenomen aan wedstrijden. De CoCo informeert de
KNZB dat de beperkende maatregelen zijn opgeheven.

•
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Pla egrond ZIB zwem- en instruc ebad Best.

