Protocol sporters en toeschouwers van HBS-Artemis
Lelystad
vanaf vrijdag 03-07-2020
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°).
• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten.
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer komen sporten op de
buitensportlocatie.
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe
coronavirus (COVID-19).
Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek
kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
• Vanaf vrijdag 3 juli begint de zomerstop, deze duurt tot en met zondag 16
augustus.
De schiethal zal voor alle leden geopend zijn van 19:00 tot 22:30
• In de schiethal zullen alleen leden van de vereniging worden toegelaten,
Wordt het te druk dan zal de coronaverantwoordelijke of het bestuur
moeten ingrijpen.
• Gebruik schiethal: Kom je binnen schieten dan bouw je de boog op buiten
bij de auto.
Neem alleen spullen mee naar binnen die je nodig heb tijdens het schieten,
dus geen boogtassen en boogkoffers, leden die op de fiets zijn krijgen een
plek aangewezen waar ze de spullen kunnen neerleggen, maar ook zij
bouwen de boog buiten op.
Je mag alleen de schiethal in als je komt schieten.
Leden die clubspullen gebruiken mogen wel binnen opbouwen en
afbouwen, want die spullen liggen namelijk al binnen, ze pakken in overleg
met de coronaverantwoordelijke de spullen die ze nodig hebben, ben je
klaar, dan lever je deze spullen weer in bij de coronaverantwoordelijke.

• Gebruik de hoofdingang voor binnenkomst in het gebouw, en gebruik de
buitendeur bij de bar als uitgang, volg te allen tijde de looproutes.
• Desinfecteer of was bij iedere binnenkomst je handen, ook als je dus al
binnen bent geweest, doe dat ook als je het terrein verlaat.
• Schiethal en veld: Maximaal 4 schutters op 1 baan en iedereen gebruikt
zijn/haar eigen blazoen, deze neem je na afloop mee naar huis.
Het kan zijn dat je tijdens drukte een baan krijgt toegewezen.
LET OP: Er mogen maximaal 20 leden schieten in de hal.
Tijdens het schieten houden we ons aan de 1,5 meter afstand tot elkaar.
Dus ook tijdens het wachten op andere schutters die nog aan het schieten
zijn voordat de pijlen mogen worden opgehaald.
Iedereen haalt zijn/haar eigen pijlen uit de achterwand of pak.
Jeugdschutters tot en met 18 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand tot
elkaar te houden, dat geldt ook als leden uit hetzelfde gezin komen.
In de schiethal mag er een maximum aantal van 3 pijlen per schietbeurt
geschoten worden, dat geldt voor alle boogklassen, daar wordt op
toegezien.
Op het veld mag er een maximum van 6 pijlen per schietbeurt geschoten
worden, dat geld voor de 30, 50, 70 en 90 meter pakken, op de 18 en 25
meter pakken geldt een maximum van 3 pijlen per schietbeurt, daar wordt
op toegezien, dit geldt ook buiten de openstelling van de vereniging.
• Gebruik toilet: Via hoofdingang naar binnen en via de buitendeur bij de bar
naar buiten, ben je al binnen dan zal je toch de route buitenom moeten
volgen.
Het toilet is alleen geopend tijdens de openstelling van de schiethal.
• Gebruik kantine: Maximaal 4 schutters of toeschouwers per keer in de
kantine om een drankje te halen, zo kunnen schutters die naar buiten
vanuit de schiethal of naar binnen de schiethal in willen lopen dat met
voldoende afstand tot elkaar doen, blijf niet hangen in de kantine om een
praatje te maken.
De bestelling doe je in het midden van de bar, de bestelling zal aan de zijde
van de klapdeurtjes opgehaald kunnen worden..
Het drankje zal buiten opgedronken moeten worden maar denk aan de 1,5
meter regel.
Heb respect voor de barmedewerkers.

• Betaal zoveel mogelijk voordat je het terrein verlaat, oftewel zet alles op een
bon en betaal als je naar huis gaat, geef het geld niet aan de
barmedewerker maar leg het geld op de bar, betaal zoveel mogelijk gepast.
• Toeschouwers zijn welkom om bij trainingen en wedstrijden te komen
kijken, ze moeten zich wel aan de 1,5 meter regel houden.
Ze zijn alleen welkom op het veld, dus niet in de schiethal, ook mogen zij
een drankje halen in de kantine, maar blijf niet hangen in de kantine.
• Volg altijd de looproutes.
• Volg ten alle tijden de aanwijzingen van de coronaverantwoordelijke en het
bestuur op.
Zijn er dingen onduidelijk, vraag dan de coronaverantwoordelijke om uitleg,
ga dus niet zelf een oplossing zoeken of eigen regels verzinnen.
• De gemeente heeft aangegeven streng te zullen handhaven.
• Als het vermoeden bestaat dat je gezondheidsklachten heb die corona
gerelateerd zijn, dan bestaat de mogelijkheid dat je door de
coronaverantwoordelijke of het bestuur naar huis wordt gestuurd, discussie
hierin is niet mogelijk.
• Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van het RIVM
(RIVM.nl)

