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26 augustus 2020
ouders van jeugdleden tbv “Coronadiensten”
bestuur HC Delfshaven
instructies toezicht en schoonmaak tbv
“coronadiensten”
iNSTRUCTIES TOEZICHT EN SCHOONMAAK

Ook het komende seizoen zullen we coronadiensten moeten draaien. Op
basis van de ervaringen van voor de vakantie, hebben we besloten dat er
tijdens de trainingen van de Hockeyschool, Coolkids en jongste jeugd t/m E
toezicht moet zijn in de vorm van een coronadienst. Deze coronadiensten
worden aan de teams toegewezen. Dit zal worden gecommuniceerd aan de
regelouders (via de regelouder app-groep). De regelouders coördineren
vervolgens in hun teams dat de diensten worden ingevuld. Aanmelden voor
diensten kan via de Lisa app: “… meer” -> “Plan uw dienst”. Voor alle
trainingen van D-teams en ouder vervult de trainer de taken van de
coronadienst.
De taken van de Coronadienst bestaan uit het houden van toezicht m.b.t.
afstand houden en schoonmaken. Zo moeten klinken en WC’s meerdere
keren per dag worden schoongemaakt. In dit documentje geven we een
overzicht van de taken tijdens deze coronadiensten. Dit is een belangrijke
taak, enerzijds omdat we als sportclub een verantwoordelijkheid hebben
om de richtlijnen van het RIVM en NOC*NSF goed uit te voeren; anderzijds
ook omdat de Gemeente het complex kan sluiten als we de richtlijnen niet
goed naleven.

TOEZICHT TIJDENS TRAININGEN
Tijdens trainingen ziet de coronadienst er op toe dat ouders van jeugdleden
voldoende afstand houden tijdens het wachten (bij het ophalen) en dat
ouders niet blijven hangen en na halen of brengen zo snel mogelijk het
terrein verlaten. We hebben op het terrein markeringen aangebracht, zodat

we de stroom van auto’s en fietsers kunnen reguleren. Ouders mogen dus
wel even het terrein op om veilig de auto te kunnen draaien, maar dienen
daarna meteen het terrein weer te verlaten. De coronadienst ziet er ook op
toe dat er geen groepsvorming ontstaat, ook niet net buiten de poort.
In verband met de logistieke bewegingen hebben we alle leden gevraagd
om niet eerder dan 10 minuten voor de aanvang van de training aanwezig
te zijn. Wil je kinderen en ouders die veel eerder zijn daar nog even op
wijzen?
We hebben een dringend beroep op iedereen gedaan om zich aan de
richtlijnen te houden. Kom je er in de praktijk achter dat dit toch lastig
blijkt, ook nadat je mensen erop hebt gewezen, neem dan even contact op
met Rutger of Ivo; zij zijn vanuit het bestuur de coronaverantwoordelijken
(contactgegevens onderaan deze instructie).

TOEZICHT TIJDENS WEDSTRIJDDAGEN
Tijdens wedstrijddagen (zaterdag en zondag) wordt de coronadienst
gedaan door de bardienstvrijwilligers. Tijdens wedstrijddagen zijn
bezoekers wel welkom (als publiek) en is de kantine open voor het
bestellen van versnaperingen. Teams kunnen helaas niet in de kantine
samenkomen; de kantine is alleen voor het bestellen. Zorg er als
bardienstvrijwilliger dus voor dat mensen na het ontvangen van hun
bestelling de kantine weer verlaten (via de juiste uitgang; dit is
aangegeven in de kantine).
Verder zie je er ook op toe dat mensen voldoende afstand houden en maak
je regelmatig de toiletten en klinken van de deuren schoon.
Kleedkamers blijven voor teams gesloten. Mogelijk worden deze wel
opengesteld voor toiletgebruik, maar voor samenkomen van teams is de
kleedkamer niet open.
Bezoekers worden geacht zich te registreren als ze het terrein op komen.
Als daar vragen over komen, kun je mensen verwijzen naar de flyer met de

QR-code die we op verschillende plekken op het terrein zullen ophangen.
De code kan met de camera van de smartphone worden gescand;
vervolgens wordt men automatisch doorgeleid naar de registratiepagina op
onze website.
Tijdens de competitiedagen aan het begin van het seizoen zullen de
bardienstmedewerkers worden ondersteund door leden van het bestuur bij
het houden van toezicht op de coronamaatregelen. De komende weken zal
er dus m.n. op de drukke zaterdagen altijd iemand van het bestuur
aanwezig zijn.

SCHOONMAAK
Leden en bezoekers dienen zoveel mogelijk thuis naar het toilet te gaan.
Daar waar dat niet mogelijk is, kunnen zij gebruik maken van het toilet in
het scheidsrechtershok (of op wedstrijddagen in de kleedkamers of de
kantine)
Het scheidsrechtershok is te vinden in de gang van de kleedkamers, direct
links bij binnenkomst. Zorg ervoor dat de deur van het terras naar de gang
van de kleedkamers open staat (prullenbak ervoor zetten) en zorg ervoor
dat de deur van het scheidsrechtershok open staat. Op die manier hoeven
er zo min mogelijk klinken en oppervlakten worden aangeraakt.
We willen je vragen om tijdens je coronadienst het toilet in het
scheidsrechtershok 1x schoon te maken en om de klinken en de kraan /
wasbak schoon te maken. Hiervoor hebben we schoonmaakmiddel en
wegwerphandschoenen. Gebruik voor het schoonmaken de papieren
handdoekjes uit de dispenser naast de wasbak. Als de afvalbakken vol zijn,
dan graag even de zak in de container gooien en een nieuwe afvalzak in de
bak hangen.
Heb je bardienst op zaterdag of zondag? Dan willen we je ook vragen om
de toiletten in de kleedkamers en in de kantine schoon te maken.

DANK!
We willen je hartelijk danken voor het invullen van deze coronadiensten.
Alleen op die manier kunnen we blijven hockeyen. Je levert dus een
belangrijke bijdrage aan het hockeyplezier dit seizoen. Dank daarvoor!
Contactgegevens Coronaverantwoordelijken:
Rutger Wever (Bestuurslid Technische Zaken): 06-51705954 of
jeugd@hcdelfshaven.nl
Ivo Otten (Voorzitter): 06-48198099 of voorzitter@hcdelfshaven.nl

