Protocol ordedienst (28-09-2020)

Handbalvereniging HVZ/Vivendi

Protocol ordedienst
● Tijdens de ordedienst dienen de vrijwilligers 1,5 meter afstand van elkaar te
bewaren. Indien de vrijwilligers aan beide uiteinden van de ordedienst tafel
plaatsnemen, kan er voldoende afstand worden bewaard.

● Zorg er voor dat er altijd desinfectans en een keukenrol aanwezig is bij de

wedstrijdtafel.
Wanneer de bal in het gezicht van de speler komt, adviseren wij om het spel te
vervolgen met een nieuwe bal of de bal te ontsmetten.

● Help eventueel de teammanagers met de wisselbanken te plaatsen. Er dienen 3

banken per team beschikbaar te zijn, zodat voldoende afstand kan worden
bewaard op de wisselbank en in de wisselzone. Zorg er hierbij voor dat de banken
op passende afstand staan met de ordedienst tafel.

● Wij adviseren, mits beide teams hiermee akkoord gaan, om de gehele wedstrijd

op dezelfde speelhelft te spelen. Wanneer teams toch willen wisselen van
speelhelft tijdens de rust, adviseren wij om de wisselbanken te desinfecteren
tijdens de rust.

● De tafel, stoelen en het tijdwaarneemapparatuur dienen na gebruik te worden
gedesinfecteerd.

Regels rondom de wedstrijd

● Bij de begroeting en het afscheid nemen dient iedereen zoveel mogelijk afstand
te houden. Er worden geen handen geschud.

● Het is verboden om in de sporthal in groepsverband te zingen of te schreeuwen.

Het is daarom niet toegestaan om: een yel, aanmoedigingskreet o.i.d. uit te
voeren (bij begroeting, in een kring met het team), een clublied te zingen,
overwinningsmomenten te vieren en high fives te geven.

● Wanneer een speler geblesseerd op het veld ligt, adviseren wij om op afstand te

vragen hoe het met de persoon gaat. Wij adviseren om de persoon niet te helpen
bij het opstaan, tenzij dit vanwege de ernst van de blessure niet anders gaat.

● Schud geen handen tijdens het bedanken. Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
Sportieve groet,
Het bestuur HVZ-Vivendi
Corona coördinator: Peter Vlas (06 539 537 14)
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