Instructie controle Coronatoegangsbewijs Avanti/Post Makelaardij, v.24-11-21
Per 6 november is voor sporten op binnensportlocaties, voor sporters vanaf 18 jaar
een coronatoegangsbewijs (CTB) vereist. Een uitzondering hierop vormen de
mensen die functioneel aanwezig moeten zijn. Zij hoeven geen CTB te tonen. Met
ingang van 13 november 18.00 uur is er een aanscherping van de regels
gekomen: Publiek mag niet meer aanwezig zijn bij de wedstrijden.
Met ingang van 24 november: 1,5 meter is verplicht voor iedereen van 18 jaar
en ouder. Uitzondering: tijdens het sporten of als er een CTB check gedaan is.
Functionarissen: coach, scheidsrechter, jurytafel, teambegeleider/verzorging,
rijouders.
Instructie van de controle app is bijgevoegd op een apart formulier.
Viergang
Zowel spelers als functionarissen komen de hal binnen via de klapdeuren in het
midden van de zaal. Hier vindt controle van de QR-code plaats.
De kleedkamers zijn uitsluitend via de zaal (en dus na controle) bereikbaar.
Emerald
De QR-code wordt gecontroleerd in het halletje bij de ingang. Spelers kunnen hierna
via de kleedkamers naar de zaal. Ook hier hoeven de functionarissen niet
gecontroleerd te worden.
In het kort:
- Elke sporter en supporter vanaf 18 jaar wordt gecontroleerd op het CTB.
- Mensen die functioneel aanwezig dienen te zijn en vrijwilligers zijn uitgesloten
van controle.
- Na een correcte controle van het CTB krijgt die persoon een stempel op
zijn/haar hand ter goedkeuring. Dit wordt ook gedaan in de kantine.
- Bij het tonen van deze stempel kan de persoon doorlopen zonder extra
controle.
Clubhuis
Ook voor het clubhuis is een coronatoegangsbewijs nodig voor toegang. Deze
toegang geldt voor iedereen vanaf 13 jaar.
De kantine sluit om uiterlijk 20.00 uur.
Wij vragen aan alle sporters/bezoekers om rekening te houden met het feit dat je als
controleur een vrijwilliger bent en geen invloed kan uitoefenen op het beleid, mocht
er een bezoeker een discussie starten die je niet wilt aangaan, wijs hem dan op de
mogelijkheid om zijn klacht in te dienen via corona@avantikorfbal.nl.

