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Disclaimer: Dit protocol is een levend document dat naar aanleiding van de
actuele situatie in Nederland zal worden herzien en eventueel zal worden
aangepast. Wanneer er landelijke of regionale wijzigingen worden doorgevoerd,
dan zal dit protocol zo spoedig mogelijk worden aangepast en worden
gepubliceerd op de website van BC Haarlem. 

Dit document is met grote zorgvuldigheid samengesteld op basis van de op dit
moment beschikbare informatie, desondanks kan het zijn dat sommige teksten niet
meer actueel of juist zijn.



Beste gebruikers van IJsbaan Haarlem,

Vrijdag 12 nov. 2021 is er een nieuwe persconferentie geweest m.b.t. 
de laatste ontwikkelingen rond COVID-19.

De aanvullende maatregelen rondom de laatste ontwikkelingen zijn
noodzakelijk om de (ijs)sport in deze bijzondere tijd mogelijk te blijven
houden. 
De maatregelen hebben als insteek een zo veilig mogelijke omgeving te
creëren voor sporters, trainers, scheidsrechters, juryleden en anderen
zodat trainingen en wedstrijden plaats kunnen blijven vinden. 

Ontwikkelen Covid-19



Het algemene sportprotocol van NOC*NSF is leidend. 
Voor alles geldt: gebruik van je gezond verstand staat voorop.
Heb je klachten: blijf thuis en laat je testen!
Raak elkaar zo min mogelijk aan.
Hoest en nies in je elleboog & gebruik zakdoeken.
Houd 1,5 meter afstand, (uitzondering voor kinderen en jongeren tot
18 jaar onderling en kinderen tot en met 12 jaar tot volwassenen).
Was vaak je handen met water en zeep of desinfecteer je handen met
alcohol.
Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten
ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
Publiek is niet toegelaten bij trainingen en wedstrijden.
In alle publieke binnenruimtes is het dragen van een mond-neus
masker verplicht. 
Voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn (zowel betaald als
vrijwillig) geldt dat zij geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen als
ze voor het uitoefenen van hun functie aanwezig moeten zijn. 
Volg altijd aanwijzingen van het personeel en leden van de
baancommissie op!

Algemene richtlijnen

De horecavoorziening kan open tussen 06.00 uur ’s ochtends en
20.00 uur ’s avonds.
Zowel in de sportkantine als op het terras geldt dat men gebruik
maakt van een vaste zitplaats (placering). 
Voor het toegang krijgen tot de horeca en het buitenterras is vanaf 18
jaar een coronatoegangsbewijs nodig.

Horeca.
De horecavoorzieningen op de ijsbaan vallen onder de regelgeving voor
Horeca. In het kort houdt dit in;

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/wanneer-testen


In de hal geldt dat het dragen van een mondkapje verplicht is.  
Voor gebruik van de horeca is vanaf 18 jaar een CTB nodig. 

Er mag geen publiek aanwezig zijn tijdens de trainingen. Dit geldt voor
alle trainingsuren (incl. het jeugdschaatsen). 

Jeugdschaatsen.
Ouders krijgen de mogelijkheid om de kinderen te assisteren met het
onder binden van de schaatsen. Er is hierbij 1 ouder per kind toegestaan.
zodra de training begint zullen de ouders het complex moeten verlaten
of kunnen zij in het restaurant plaats nemen.
aan het einde van de les kunnen de ouders de kinderen weer assisteren
met het uitdoen van de schaatsen. 
 

Maatregelen trainingen 

In de hal geldt dat het dragen van een mondkapje verplicht is. 
Voor gebruik van de horeca is vanaf 18 jaar een CTB nodig. 

Wanneer je geen actieve rol meer hebt tijdens de wedstrijd wordt je
gezien als publiek en dien je de ijsbaan te verlaten. Dit betekend dat
je na het sporten direct het complex moet verlaten. 

Verenigingen kunnen per wedstrijd 2 coördinatoren aanwijzen die
(samen met de trainers) de rijders begeleiden. Dit gebeurd vanaf de
kant.  
Ouders mogen bij de ijskonijn/ijsbeer/kennermercup wedstrijden de
rijders ondersteunen bij het onderbinden van de schaatsen. Zodra de
wedstrijd begint dienen zij de ijsbaan te verlaten of plaats te nemen
in het restaurant. De coördinatoren van de verenigingen zien toe op
het verlaten van het complex. 
Voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn (zowel betaald als
vrijwillig) geldt dat zij geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen als
ze voor het uitoefenen van hun functie aanwezig moeten zijn. 

Er mag geen publiek aanwezig zijn tijdens de wedstrijden. Dit geldt voor
alle wedstrijden.

Maatregelen wedstrijden 


