Drents protocol Sport voor kinderen
en jongeren tot en met 18 jaar
De volgende regels gelden vanaf 29 april 2020
Buiten sporten mag, binnen is
niet toegestaan
Sporten voor kinderen en jongeren tot
en met 18 jaar is onder begeleiding
en in de buitenlucht weer toegestaan.
Binnen sporten is niet toegestaan.
Sportverenigingen die normaliter
binnen sportactiviteiten aanbieden,
kunnen buiten trainen. Trainen mag,
wedstrijden zijn verboden.

Sportaanbieders houden
toezicht op het naleven van
de voorwaarden
Sportaanbieders zijn zelf
verantwoordelijk voor het naleven
van de voorwaarden. Zij moeten er
voor zorgen dat er per 10 sporters
1 volwassene aanwezig is voor
toezicht. Alleen deelnemende
kinderen, jongeren, sportbegeleiders
en de coronaverantwoordelijken zijn
op de buitensportlocatie aanwezig.

Sportaanbieders moeten hun
activiteit melden bij de
gemeente
Rechtspersonen die een
sportactiviteit organiseren moeten
dit vooraf via een formulier melden
bij de gemeente. Na melding kan de
sportaanbieder beginnen, hij hoeft
niet te wachten op toestemming. Bij
vragen of onduidelijkheden neemt
de gemeente contact op met de
aanbieder.

Jongeren van 13 tot en met 18,
begeleiders & trainers moeten
1,5 meter afstand houden
Jongeren van 13 tot en met 18 jaar
moeten 1,5 meter afstand houden bij
het sporten, voor kinderen tot en met
12 geldt dit niet. Voor alle leeftijden
geldt dat de trainer op minimaal 1,5
meter afstand blijft.

Binnen en buiten zwembaden
blijven voorlopig gesloten
Zodra er adviezen zijn over veilig
en verantwoord zwemmen in
zwembaden wordt dit heroverwogen.

Hygiëne maatregelen blijven
gelden
Vaak handen wassen, sporters en
begeleiders blijven bij verkoudheid en/
of koorts thuis, (ook als huisgenoten
dit hebben).

Kantines, kleedkamers en
douches moeten gesloten
blijven
Het is niet toegestaan de kleeden wasgelegenheden op de
accommodatie te gebruiken voor
omkleden en/of douchen. Dat doe je
thuis. Kantines blijven gesloten, net
als andere horecafaciliteiten.

Meer informatie en het volledige protocol is te vinden op de website van de gemeente.

