Protocol binnensporten TTV Lybrae Heerlen.
Vooropgesteld wordt dat iedereen die verkouden is, keelpijn heeft, moet hoesten en/of keelpijn
heeft thuis blijft totdat hij/zij volledig hersteld is. Blijf ook thuis als een huisgenoot deze corona
gerelateerde klachten heeft.
De inrichting van de zaal.
De zaal wordt opgedeeld in 5 vakken van 3 meter 90 breed, afgescheiden door
speelveldomrandingen.
Op deze manier komen de tafels op ongeveer 2 meter 40 van elkaar te staan.
Er wordt een afzonderlijke ingang naar en uitgang van de zaal gemaakt, voorzien van gel om de
handen te wassen voor en na het spelen. Ook kunnen de handen gewassen worden in de toiletten,
voorzien van gel en papieren handdoekjes.
In de lengte van de zaal komt een looppad van 1 ½ meter! Met een verplichte looprichting
aangegeven door bordjes en/of pijlen.
De kantine is uitsluitend te bereiken via de trap in de zaal, de andere trap moet gebruikt worden om
de kantine te verlaten.
De (buiten) deuren blijven gedurende de trainingen openstaan.
Leden.
De jeugd tot 18 jaar wordt door de trainers naar stekte ingedeeld tot groepen van maximaal 10
personen. Deze trainen op vaste tijden op de dinsdag en de vrijdag
Tijden en indeling worden aan de leden medegedeeld.
Een ouder per kind is toegestaan en moet in de kantine plaatsnemen tijdens de training, denk aan 1
½ meter!
De senioren trainen veelal op vaste dagen, die ze nogmaals moeten bevestigen via een groeps app
met voorkeur voor tijdstip van maximaal drie kwartier. Iedere week zal de komst en het tijdstip
bevestigt moeten worden. Ook hier kunnen maximaal 10 personen trainen in het enkelspel, is de
groep vol dan kan men een uur later trainen.
Door de onverwacht ruime versoepeling per 1 juli is het ook weer toegestaan om te dubbelen .In
theorie mogen er dus 20 personen in de zaal sporten. Dit zal wel in de app aangegeven moeten
worden.

Iedere tafel krijgt 2 gedesinfecteerde ballen, die na afloop weer ingeleverd moeten worden ter
desinfectie. Er wordt uitsluitend gespeeld met een eigen batje, terwijl er niet van kant gewisseld of
trainingspartner gewisseld wordt .
De tafels worden voor en na de training gereinigd.
De kleedlokalen en de douches blijven gesloten tot aanvang van de competitie.
Kantine.
Er zullen tafels en stoelen verwijderd worden om te voldoen aan de 1 ½ meter . Er zal op die manier
plaats zijn voor maximaal 12 personen .Bij goed weer kan ook buiten gezeten worden.
Er staat 1 persoon achter de bar, bij de competitie maximaal 2, die iedereen voorziet van een hapje
en/of drankje. Er wordt dus niet rondgelopen!

Algemeen.
Met iedereen afspreken dat het heel normaal is dat we elkaar kunnen, mogen en zelfs moeten
aanspreken indien de regels niet nageleefd worden door iemand.
De hygiëne maatregelen worden bij de ingang, speelzaal en kantine opgehangen en bovendien op
onze website geplaatst.

