Corona Protocol Tafeltennisvereniging Play Fair
Regels voor tafeltennis in ’t Spant Leimuiden – bijgewerkt per 13 november 2021
Het sporten mag doorgaan. Vanaf 6 november is er een corona toegangscontrole voor het
betreden van de sportzaal door sporters vanaf 18 jaar. Er mag geen publiek aanwezig zijn.
Het volgende geldt nu:
• Bij binnenkomst in de zaal is er een check op een geldig coronatoegangsbewijs voor
sporters en begeleiders van 18 jaar en ouder.
• Publiek is niet toegestaan bij de wedstrijden en trainingen.
• Buiten de zaal (in de gangen) is een mondkapje verplicht. Alsmede veilige afstand
van 1,5 meter.
• Er is géén registratieplicht.
• De kleedkamers en douches in ’t Spant zijn open.
• De sportzaal in ’t Spant wordt maximaal geventileerd.
• De Spantbar is vanaf 20:00 uur gesloten. Daarbij gelden de regels voor de horeca,
zoals het tonen van een coronatoegangsbewijs (QR-code) en een zitplaats.
• Afhalen van bestellingen in de Spantbar is wel toegestaan. Deze kunnen dan in de
zaal genuttigd worden.
Aanwijzingen voor het inrichten van en spelen in de zaal geldt:
• Er zijn geen beperkingen voor het inrichten van de zaal en opstellen van de tafels.
• Alle trainingen en wedstrijden, inclusief dubbelspelen, zijn toegestaan.
Daarnaast gelden uiteraard nog altijd de algemene richtlijnen van het RIVM:
• Bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD; ook als je al gevaccineerd bent.
• Bij een positieve test: blijf thuis en vermijdt contact met anderen.
• 1,5 meter is een veilige afstand; bescherm jezelf en anderen.
• Schud geen handen.
• Was vaak en goed je handen; er staat ontsmettingsmiddel bij de entree van de zaal.
• Hoest en nies in je elleboog.
• Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.
Ook al zijn er nog maar weinig beperkingen, houd je aan de aanwijzingen, dan kunnen we
blijvend van onze sport genieten én gezond blijven.
Zodra de overheid, NOC*NSF, NTTB en/of gemeente wijzigingen doorvoeren, zullen we het
protocol aanpassen en op de Website en in de Nieuwsbrief van Play Fair kenbaar maken.
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