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Ingaande 13-08-2021 zijn de Coronaregels verder vereenvoudigd. Vanaf dat moment 
zijn alleen onderstaande basisregels nog van toepassing in de gehele 
SPEELACCOMMODATIE van TTV Noordkop. Deze gelden voor iedere aanwezige. 
Deze zijn: 
 
Algemeen: 

• Bezoekers/leden welke verkouden zijn, hoesten dan wel snotteren en/of benauwd zijn worden 
gevraagd om THUIS te BLIJVEN. 

• Dit geldt ook voor bezoekers/leden welke koorts of verhoging hebben, recent positief zijn 
getest op Corona en/of indien hij/zij contact heeft (gehad) met huisgenoten met dezelfde 
klachten (gedurende de afgelopen 14 dagen) 

• Bij overtreding van een of meer van deze Coronaregels kan de overtreder, omwille van de 
veiligheid van eenieder, de toegang tot het clubgebouw worden ontzegd. 
 

• Tijdens trainingen en (competitie)wedstrijden is een hiervoor aangewezen Corona-coördinator 
belast met het toezicht op de correcte naleving van de regels van dit protocol; zijn/haar 
aanwijzingen dienen te worden opgevolgd. 

• Hij/zij houdt daarbij een logboek Corona bij; de hierin vermelde gegevens van 
leden/bezoekers worden gebruikt bij evt. noodzakelijk contactonderzoek in geval van een of 
meer leden/bezoekers Corona-positief zijn getest. Deze aanwezigheidsregistratie wordt na 4 
weken vernietigd. 
 

• In de gehele accommodatie geldt de 1 ½ meter afstand regel. 
• Voor jeugdleden en bezoekers t/m 17 jaar onderling, geldt deze regel niet.  

 
Toegang  

• Elkaar passeren op de trap dient te worden vermeden; ingaand verkeer geeft voorrang aan 
uitgaande leden/bezoekers. 
 

• Bezoekers/leden melden zich na binnenkomst van het clubgebouw bij de Corona-
coördinator/trainer van dienst; deze noteert datum/tijd, naam, mailadres en/of telefoonnummer 
in het logboek Corona. Voor leden geldt dat alleen de vermelding van de datum/tijd en naam 
in het logboek voldoende is. 

• Bij binnenkomst en bij vertrek dient men de handen met de aanwezige reinigingsmaterialen te 
ontsmetten. 

 
Overige: 

• Begroetingen in de vorm van handenschudden, high- en/of low-fives, boxes en/of hugs blijven 
achterwege. 

• Maak gebruik van eigen sportmateriaal, vermijd contact met materiaal van andere sporters. 
• Veeg zweethanden NIET af op de tafeltennistafel. 

 
• Kleedkamers en douches kunnen zeer beperkt worden gebruikt (max. 2 personen) 
• De KANTINE is toegankelijk voor maximaal 6 personen; staanplaatsen zijn niet toegestaan. 
• Met PIN betalen heeft de voorkeur. 

 
 
 


