BLIJVEN BEWEGEN – OOK IN TIJDEN VAN CORONA

SPORTEN IN DE BUITENLUCHT
The Hague Beach Stadium wil sporters, lokale verenigingen en sportaanbieders een thuisbasis bieden
waarin op een veilige en verantwoorde manier gesport kan worden in de buitenlucht. Hierin leeft
The Hague Beach Stadium de algemene richtlijnen vanuit het RIVM na en sport specifieke
maatregelen en richtlijnen. Op locatie zijn diverse maatregelen van kracht en het terrein aangepast.
Voordat u naar locatie komt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wast u thuis uw handen
Bezoekt u eventueel het toilet
U kleedt zich thuis om
Neemt uw eigen sportbidon mee
Heeft u kennis genomen van de algemene sport richtlijnen
Heeft u kennis genomen van uw sport specifieke richtlijnen
Na het sporten kleed u zich thuis weer om
Doucht u thuis

ALGEMENE RICHTLIJNEN SPORT: RIVM & NOC NSF:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
https://nocnsf.nl/sportprotocol

SPORTSPECIFIEKE RICHTLIJNEN BEACH VOLLEYBAL :
https://www.nevobo.nl/cms/download/6598/Sportspecifieke%20aanvulling%20outdoor%20volleyba
l%20op%20algemeen%20sportprotocol.pdf

Reizen naar de accommodatie:
Sporters wordt verzocht om alleen naar de sportaccommodatie te reizen. Ouders kunnen de
kinderen alleen brengen en halen en worden tussendoor verzocht de locatie te verlaten. Indien
personen met de fiets komen, zullen hier stallingsplekken voor aangewezen op de boulevard.
Personen die met de auto komen wordt verzocht om op het parkeerterrein minstens een lege
parkeerplekken tussen de auto’s te houden. En de afstand richtlijn in acht te nemen.
Zichtbaarheid maatregelen op locatie:
Voor de aankomst en het vertrek van sporters is een gescheiden in- en uitgang gerealiseerd. Voor de
ingang zal de 1,5 meter afstand continue aangegeven worden, mocht er een rijvorming ontstaan
voor aanvang van een training. De looprichting van en naar de velden is gereguleerd. Verder treft u
op diverse plekken op het terrein en bij de ingang posters met informatie over de maatregelen.
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Reizen naar de accommodatie
Sporters wordt verzocht om alleen naar de sportaccommodatie te reizen. Ouders kunnen de
kinderen alleen brengen en halen en worden tussendoor verzocht de locatie te verlaten. Indien
personen met de fiets komen, zullen hier stallingsplekken voor aangewezen worden met voldoende
afstand. Personen die met de auto komen wordt verzocht om op het parkeerterrein minstens twee
lege parkeerplekken tussen de auto’s te houden.
Zichtbaarheid maatregelen op locatie
Voor de aankomst en het vertrek van sporters zal een gescheiden in- en uitgang gerealiseerd
worden. Voor de ingang zal de 1,5 meter afstand continue aangegeven worden, mocht er een
rijvorming ontstaan voor aanvang van een training. De looprichting van en naar de velden zal
gereguleerd worden. Verder zullen er op diverse plekken op het terrein en bij de ingang posters
hangen met informatie over de maatregelen.
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