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RES | Corona protocol va 29 september 2020
Op dit moment zijn we verheugd dat we in deze Corona crisis tijd, de sport en ook de motorsport volgens strikte
regels mogen doordoen.
Wij vragen u dan ook de opgestelde regels na te volgen.
Helaas zijn we genoodzaakt aktie te ondernemen als jij of u zich niet aan dit protocol houdt.
De corona is niet weg, dus laat het ons SAMEN leuk houden, houd je dus aan deze regels zodat we deze
coronacrisis te boven komen. #gebruikjegezondeverstand #1,5meterafstand #letopjezelfenelkaar
Trainingen uitsluitend toegankelijk voor:
• KNMV licentiehouders welkom uit Europese landen waarvan het reisadvies is versoepeld naar code geel.
De lijst met landen kunt u vinden op onze site.
Kom je uit een regio die “code oranje” of “code rood” is, blijf dan thuis.
• Motorcrossers in het bezit van een KNMV startbewijs / Basis sportlicentie, Dagpas of een MON pas.
• We werken met vaste aankomsttijden. Kom dus niet eerder of later want dan is het hek gesloten.
• Je moet je als rijder van te voren aanmelden (zie RES website, contact, aanmelden training)
• Een rijder mag 1 begeleider meenemen, ook deze naam moet worden doorgegeven.
Print de mail van je bevestiging uit en noteer hier de namen van jou en je begeleider op, indien deze
anders is dan je hebt opgegeven.
• Er mogen GEEN bezoekers worden toegelaten.
• Ga naar het motorcrosscircuit wat het dichtst bij je woonhuis ligt, dit om extra verkeersbewegingen te
vermijden.
• Voor iedereen van 18 jaar en ouder telt; Houdt 1,5 meter afstand !
• Heb jij of één van je gezinsleden last van (lichte) verkoudheidsklachten of koorts?
Blijf dan thuis en laat je testen.
Extra info & kantine/terras/toiletten:
• Bij aankomst op het terrein, volg de aanwijzingen van onze vrijwilligers
• Melden aan de balie (grijze unit), stap pas uit als je aan de beurt bent en houdt 1,5 meter afstand
• Bij voorkeur betalen met (contactloze) pin/bancontact of gepast contant geld.
• Parkeren in een vak.
• Houdt 1,5 meter afstand van elkaar en onze vrijwilligers.
Daar waar je geen 1,5 meter kunt houden, draag je een mondkapje.
• Gebruik de toiletten alleen in uiterste noodzaak, 1 persoon tegelijk in de toiletruimte
• Kantine moet GESLOTEN blijven.
Hygiene, voor alles geldt:
• Gezond verstand gebruiken staat voorop
• Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft.
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus COVID-19
• Houdt 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden
(uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar), draag anders een mondkapje.
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
• Ga voordat je naar de club vertrekt thuis nog naar het toilet
• Was voor en na je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden
• Vermijd het aanraken van je gezicht en schud geen handen
• Er wordt gehandhaafd door onze vrijwilligers. Maak het hen niet moeilijk!
We hopen op uw medewerking. Veel sportplezier. Met sportieve groet, RES Axel.

