Corona-protocol tijdens KWC Kampen
Aan de hand van de gestelde Covid-maatregelen gesteld door de Rijksoverheid en in overleg met de gemeente Kampen is voor
de topcompetitie 3 bij KWC Kampen Géén coronatoegangsbewijs nodig!!

Basisregels om verspreiding coronavirus te voorkomen
Blijf de basisregels volgen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Mensen kunnen elkaar nog steeds besmetten. Ook na vaccinatie.
Blijf handen wassen en geef elkaar de ruimte. Bij klachten: blijf thuis en laat u snel testen. En zorg voor voldoende frisse lucht. Zo geeft u
corona geen kans.

Basisregels voor iedereen
•
•
•
•

Was vaak en goed uw handen.
Geef elkaar de ruimte. 1,5 meter blijft een veilige afstand.
Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
Zorg voor voldoende frisse lucht.

Was uw handen
Was vaak en goed uw handen met water en zeep. Dan kunnen virusdeeltjes zich niet verspreiden.
• Doe dit altijd als u thuiskomt of ergens op bezoek komt.
• Raak uw gezicht zo min mogelijk aan.
• Hoest of nies in uw elleboog.
• Schud geen handen.
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•
•
•

Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
Alle sportactiviteiten, trainingsvormen en amateur-wedstrijden en competities zijn toegestaan. Iedereen mag wedstrijden spelen met
andere clubs;
Publiek bij amateurwedstrijden en trainingen is toegestaan.

Horeca en sport
Wanneer er geen CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig is:
• voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken;
• het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten de kantine;
De kantine van KWC Kampen(binnen) blijft gesloten voor publiek.
Via het buitenterras is een bestelloket en een uitgifteloket voor koffie/thee en (warme) snacks.
Op het buitenterras geldt eenrichtingsverkeer en er mogen GEEN stoelen of fietsen worden geplaatst.
Onder de 8-meter startheuvel zal een extra verkooppunt zijn voor koffie/thee/limonade/koude snacks etc.

Toiletten
Toiletten in de kantine van KWC Kampen zijn toegankelijk. Hierbij gelden hygiëneregels en zijn er voldoende hygiënemiddelen aanwezig.
Niet meer dan 5 personen wachten in de gang. Buiten zullen ook plaszuilen en dixies geplaatst zijn.

Voor het meest actuele protocol zie https://nocnsf.nl/sportprotocol

