Coronaprotocol ASICS NK Atletiek senioren
Dit protocol gaat uit van de door het RIVM richtlijnen opgestelde hygiënerichtlijnen, het ‘Protocol
verantwoord sporten’ van NOC*NSF, het ‘Protocol verantwoorde atletieksport’ en de vingerende
noodverordening van de Veiligheidsregio Utrecht.
Algemeen geldende (hygiëne) maatregelen
 Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts
en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
 Vermijd drukte;
 Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 Schud geen handen;
Maatregelen format ASICS NK Atletiek
 Het programma is aangepast:
 er is geen meerkamp;
 het programma vindt plaats op twee in plaats van drie dagen;
 het aantal kwalificatieronden is beperkt. Hierdoor kunnen minder atleten deelnemen;
 het programma is opgerekt om het aantal personen dat tegelijkertijd aanwezig is, te
beperken;
 De wedstrijdprocedures zijn aangepast. Atleten melden zich digitaal (af) en er is een
aangepaste call-room procedure;
 Aangewezen reserves worden tot de avond voor de wedstrijd doorgeschoven en komen
daardoor niet onnodig naar de atletiekbaan;
 Er wordt geen publiek toegelaten. Voor het thuispubliek komt een uitgebreide livestream;
 Er wordt maximaal 1 coach per atleet toegelaten. De coach dient zich te accrediteren;
 Voor media gelden eveneens aangepaste richtlijnen;
Maatregelen tijdens de ASICS NK Atletiek
 Om toegelaten te worden tot de accommodatie moet je zijn geregistreerd als atleet, coach,
medewerker of media;
 Voor de toegang tot het terrein vindt beide dagen voor iedereen screening plaats;
 Er is actieve controle en handhaving op functionele aanwezigheid. Atleten en coaches die
klaar zijn met de wedstrijd, worden verzocht de accommodatie te verlaten;
 Medewerkers en pers die vanuit hun functie geen 1,5 meter in acht kunnen nemen, dragen
een mondkapje;
 Op de accommodatie zijn 6 desinfectiestations geplaatst;
 Atleten maken gebruik van meegebrachte materialen (werpmateriaal en polsstok);
 Gebruikte wedstrijdmaterialen worden na gebruik schoon gemaakt;
 Medewerkers die in aanraking komen met wedstrijdmaterialen dragen handschoenen;
 De gehele accommodatie is gemarkeerd met ‘Houd 1,5m afstand’ tape.
 Er is een verplichte éénrichting looproute linksom de accommodatie;
 Er hangen attentieborden. De aanwezigen worden via de speaker actief geïnformeerd over de
geldende maatregelen;
 Er zijn aparte in- en uitgangen bij de toegang en de twee warming-up terreinen
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