
 

  
  
  
  
  
  

 

 

Corona Protocol TKV 
 

Algemeen: 
- Blijf thuis en meld dit bij je trainer als je een van de volgende klachten hebt: 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°). Dit 
geldt ook voor trainers en begeleiders. 
- Blijf thuis en meldt dit bij je trainer als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) 
en/of benauwdheidsklachten heeft. Als diegene 24 uur klachtenvrij is mag er weer 
deelgenomen worden. Dit geldt ook voor trainers en begeleiders. 
- Blijf thuis en meld dit aan je trainer als iemand in jouw huishouden positief getest is op 
het nieuwe coronavirus (COVID-19). Dit geld ook voor trainers en begeleiders 
- Ga direct naar huis als er tijdens de training klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, 
hoesten, benauwdheid of koorts.  
- Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.  
- Was voorafgaand aan de training je handen met zeep, minimaal 20 seconden.  
- Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet.  

- Kom zo mogelijk alleen en al omgekleed op de afgesproken trainingstijd.  
- Prullenbakken mogen alleen worden gebruikt voor gebruikte desinfectiedoekjes, eigen           
afval neemt de sporter mee naar huis. 
- De sporter moet zijn training geheel zelfstandig kunnen uitvoeren (zonder assistentie 
van een ander persoon).  
- Ouders mogen niet de ijshal betreden. De ouders zijn (ovb) wel welkom in het horeca 
gedeelte. Ook daar geldt de 1,5 meter afstand. 
 
Routing  
- Je volgt de aangegeven routing door het gebouw waarbij de 1,5 meter afstand een 
gegeven is. De looproute is om kruising van bezoekersstromen te voorkomen.  
 

  



 

  
  
  
  
  
  

 

 

Hygiëne protocol  
- Bij de ingang hoofddeur staat ontsmettingsmiddel en de sporter is verplicht zijn handen 
te desinfecteren voordat de sporter naar binnen gaat. 
 

Aanpak Trainingen 
- De trainers houden 1,5 afstand tot elkaar. 
- De kleedkamers en toiletten zijn in gebruik. 
- Er zullen per training 2 hulpouders aanwezig zijn om de schaatsen te strikken van 
degene die dat nog niet kunnen. 
- Sporters nemen hun eigen gevulde bidon en eventueel eten van thuis mee, geen water 
uit de kraan bij de wc’s gebruiken 
- Er wordt niets (bidon, eten, zakdoekjes, handschoenen, kledingstukken e.d.) onderling 
gedeeld. 
- Er kan alleen deelgenomen worden aan de training door vooraf aan te melden.  
- Aanwezige trainers stemmen de training met elkaar af om een soepel verloop te 
garanderen. 
- Beperk de tijd dat je voor en na de training op de ijsbaan bent. Kom niet te vroeg en 
verlaat na de training ook weer zo snel mogelijk het gebouw.  
- Er is alleen toegang op de vastgestelde tijden en onder toezicht.  
- De trainers en sporters zorgen ervoor dat er geen afval om de ijsbaan blijft liggen. 
Vooral aandacht voor de zakdoekjes in de spelersbanken! 
- Iedere trainer en sporter heeft zijn een eigen plasticzakje bij voor afval en doekjes.  
- De trainers en sporters dragen handschoenen tijdens de training. 
 
Coronamedewerkers TKV 
- Bestuur TKV:  
  Maikel Verbunt 
  Greonne Bol 
  Bart van Kuik 
  Heidi Wagemakers 

     - Trainers TKV 
        Biryanta Bol 
        Laura Visser 

 


