18 december 2020

Verantwoord Eredivisie Volleybal
Protocol voor sporters
Richtlijnen algemeen
Draag een mondkapje in publiek toegankelijke gebouwen en overdekte gebieden.
Tijdens de sportbeoefening is het niet verplicht voor sporters (en indien niet mogelijk
ook niet verplicht voor coaches en scheidsrechters) om een mondkapje te dragen.

Bij aankomst op de sportaccommodatie wast iedereen zijn/haar handen of
desinfecteert deze met desinfecterende handgel/handalcohol.

Bij aankomst op de sportaccommodatie wordt iedereen onderworpen aan een
gezondheidscheck. Onderdeel hiervan is een (mondelinge) verklaring dat de
aanwezige bekend is met de geldende hygiënevoorschriften.

Fysiek contact mag alleen tijdens sportbeoefening plaatsvinden (tussen sporters).
Verder wordt altijd 1,5 meter afstand gehouden tussen sporters onderling en tussen
sporters en staf.

Consequente hygiëne is belangrijk, verantwoordelijk gedrag van iedereen is
vereist.

Handen wassen of desinfecteren na ieder gebruik van gezamenlijk materiaal
(portofoons, scanners, tv-camera’s etc.).

Het samen reizen in auto’s (carpoolen) wordt afgeraden, tenzij dit personen uit
hetzelfde huishouden betreft.

Bij gebruik van openbaar vervoer, dienen de daarvoor geldende voorschriften
strikt te worden opgevolgd.

Basisregels
1,5 M

Houd 1,5 meter
afstand.

Regelmatig
handen wassen

Hoest en nies in
je ellenboog

Vermijd drukte

Blijf thuis bij verkoudheidsklachten
en/of koorts

Wedstrijden
Alleen sporters, staf en arbitrage zonder luchtwegklachten (neusverkoudheid,
loopneus, niezen, lichte hoest, keelpijn en/of verhoging >37,5 graden Celsius) en
met een negatieve test zijn aanwezig.

Indien andere personen in het huishouden van sporters, staf of arbitrage
klachten hebben, zoals verkoudheidsklachten met koorts en/of benauwdheid,
blijven sporters en stafleden ook thuis.

De standaardhygiënemaatregelen van het RIVM worden strikt nageleefd.

Yellen, zingen en ander luid stemgebruik wordt gezien de voorbeeldfunctie sterk
afgeraden.

De voor de wedstrijd noodzakelijke materialen (zoals wedstrijdballen) worden door
één en dezelfde functionaris uitgezet en ingenomen en zorgt hierbij voor de juiste
hygiëne van de materialen.

Voor de vochtinname van de sporters/staf/arbitrage wordt gebruik gemaakt van
individueel gekoppelde bidons of eigen bidons.

GEEN TOEGANG

Wedstrijden vinden plaats achter gesloten deuren en alleen strikt noodzakelijke
personen zijn hierbij aanwezig. Dat betekent ook dat vrienden of familie niet
aanwezig mogen zijn bij wedstrijden.

Testbeleid
De clubs uit de Eredivisie testen tenminste één keer in de week de spelers en staf. Er
wordt verplicht een test afgenomen één dag voorafgaand aan een wedstrijd. Bij twee
wedstrijden in een week wordt er twee keer getest. De resultaten worden gedeeld
met de Nevobo. In een trainingsweek (dus zonder wedstrijden) worden clubs verplicht om tenminste één keer per week te testen. De club informeert de spelers over
de verdere uitvoering van het testen.
Spelers die negatief testen mogen uitkomen in de wedstrijd, bij een positieve test
is de speler/speelster niet speelgerechtigd voor de eerstvolgende wedstrijd. Een
positief geteste speler/speelster is pas weer speelgerechtigd wanneer deze langer
dan 7 dagen geleden ziek is geworden, minimaal 24 uur klachtenvrij is én de dag
voor de wedstrijd negatief getest heeft. Bij een negatieve hertest op de wedstrijddag
zelf is een speler/speelster niet speelgerechtigd voor die dag, maar voor de daaropvolgende wedstrijd.

Meer informatie over Eredivisie & corona: nevobo.nl/OrganisatieEredivisieVolleybal

