Protocol opening IJsvereniging Dedemsvaart Sluis 6-7
Corona protocol voor opening op basis van de richtlijnen die KNSB geeft voor openstellen van
natuurijsbaan (https://knsb.nl/corona/) Beschikbare waarschuwingsposters door de KNSB worden
opgehangen rondom de baan.
IJsvereniging Dedemsvaart Sluis 6-7 vraagt toestemming voor openstellen van haar ijsbaan op
zaterdag 13 februari en zondag 14 februari 2021 en eventueel bij later intreden van de dooi in de
week van 15 feb t/m 21 februari.
Naast de algemene corona maatregelen (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19) die nageleefd moeten worden als 1,5 meter afstand, geen groepsvorming, maximaal 2
personen bij elkaar en het verplicht dragen van een mondkapje tot je op het ijs staat hebben we
aanvullende maatregelen:
•

Baan zal alleen toegankelijk zijn voor bestaande leden (er worden geen nieuwe leden
ingeschreven). Leden hebben een lidmaatschapskaart met lidnummer welke gebruikt kan
worden voor reservering.

•

Omdat de baan alleen voor leden wordt opengesteld zullen er geen betalingshandelingen
nodig zijn.

•

Toegang voor 75 leden in elk tijdsblok van 1 uur (dit is incl. kinderen <17jr.)

•

Leden kunnen reserveren in tijdsblokken van 1 uur, tussen de blokken houden we een half
uur ruimte voor het wisselen, op deze manier voorkomen we de drukte bij de in- en uitgang.
o 10:00 – 11:00uur
▪ 30 min wisselen
o 11:30 – 12:30uur
▪ 30 min wisselen
o 13:00 – 14:00uur
▪ 30 min wisselen
o 14:30 – 15:30uur
▪ 30 min wisselen
o 16:00 – 17:00uur
▪ 30 min wisselen
o 17:30 – 18:30uur
▪ 30 min wisselen
o 19:00 – 20:00uur
o IJsbaan sluit om 20:00uur waardoor iedereen ruim voor de avondklok van 21:00uur
thuis kan zijn.

•

In het reserveringsysteem kan alleen met lidnummer gereserveerd worden en moet naast de
naam ook het telefoonnummer genoteerd worden. Hiermee kan er in een uitbraak situatie
altijd contact worden opgenomen met de betreffende personen in hetzelfde tijdsblok.

•

Kantine blijft gesloten en er zal ook buiten geen drinken en eten verkocht worden

•

Toiletten blijven gesloten
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•

Er wordt gewerkt met een vaste routing waarbij mensen rond lopen dus één ingang en één
uitgang waarbij mensen elkaar niet tegen komen.

•

Buiten staan 75 stoelen op 1,5 meter zodat iedereen zijn of haar eigen plek heeft om de
schaatsen onder te binden en veilig op afstand naar het ijs te kunnen lopen.

•

Zie routing en plaats voor stoelen in onderstaande kaart.
o Rode route voor binnenkomst
o Gele plek is waar de stoelen staan gepositioneerd
o Blauwe route voor uitgang

•

Coronacoördinator is altijd iemand van het bestuur van de IJsvereniging sluis 6-7 en is
zichtbaar aanwezig door het dragen van een geel hesje.

•

Dagelijks bestuur van de IJsvereniging sluis 6-7 is bereikbaar bij calamiteiten
o Voorzitter Harro Wassens 06 15 56 29 23
o Secretaris Arjan Hutten 06 38 19 3003
o Nicole Hemme 06 45 48 40 05

Met vriendelijke groet,
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