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Coronaprotocol beperkte opening Sporthal De Ransuil  
De Ransuil kan gelukkig weer sporters ontvangen. In dit protocol leggen we vast hoe we dit veilig kunnen doen. De Ransuil volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de 
Rijksoverheid.  
 

1 Basisregels voor iedereen Houdt 1,5 meter afstand van elkaar 

Was vaak je handen met water en zeep

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg

Schud geen handen

Vermijd het aanraken van je gezicht 

Bij klachten: laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is

Het is verboden in groepsverband te zingen of te schreeuwen

Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/ of plotseling verlies van reuk of smaak, dit geldt voor 
iedereen

Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). De GGD zegt hoe lang. 

Als iemand in jouw huishouden koorts heeft en/of moeilijk ademt en wacht op de test-uitslag, blijf dan thuis tot de uitslag 
van de test bekend is

Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent

De Ransuil neemt contact op met de GGD zodra er 1 of meerdere Corona besmettingen bekend zijn die gerelateerd zijn 
aan activiteiten in De Ransuil 



 

2 In- en uitgang, looproute De ingang aan voorzijde (vanaf de parkeerplaats) is zowel ingang als uitgang; uitgaand verkeer gaat voor zodat altijd de 1,5 
meter in acht genomen kan worden

Volg de bewegwijzering / routepijlen naar de diverse ruimten 

3 Hygiëne Bij het binnenkomen en verlaten van de sporthal dient altijd de desinfecterende handgel te worden gebruikt, die in de 
daarvoor geplaatste zuil zit

Maximaal één persoon kan gelijktijdig gebruik maken van de toiletruimte 

Was je handen na toiletgebruik met zeep en gebruik de papieren handdoekjes die je direct in de prullenbak gooit die er 
staat

4 Schoonmaak De Ransuil draagt zorg voor regelmatige schoonmaak van alle ruimten 

Extra aandacht wordt gegeven aan aanraakpunten en contactoppervlakken 
5 Gebruik van sportzaal Verenigingen beperken het aantal personen in een ruimte, zodat de sporters en trainers altijd minimaal 1,5 meter afstand 

kunnen houden, behalve kinderen en jeugd tot 18 jaar. 

Toeschouwers zijn toegestaan; alleen zitplaatsen. Staand publiek is niet toegestaan. Daarbij geldt dat toeschouwers 18 
jaar en ouder 1,5 meter afstand tot elkaar en de sporters moeten houden. Dit betekent dat gezien de ruimte binnen de 
Ransuil maximaal 50 toeschouwers zijn toegestaan.

De vereniging die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt, heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten 
zelf en zorgt ervoor dat de deelnemers binnen de geldende kaders kunnen sporten

6 Kleedkamers en douches Kleedkamers en douches van sportaccommodaties kunnen gebruikt worden. Voor 18 jaar en ouder geldt, houd hierbij de 
1,5 meter afstand, uitzondering tot kinderen t/m 12



7 Kantine In de kantine mag men niet staan; iedereen moet zitten. In de kantine van de Ransuil zijn gezien de ruimte maximaal 30 
bezoekers in de kantine toegestaan. 

Aan alle bezoekers wordt gevraagd de contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen met de verwerking 
en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de 
GGD. Hiervoor liggen formulieren op de tafels die bij de kantinebeheerder kunnen worden ingeleverd. 
Deze gegevens worden maximaal 14 dagen bewaard door de kantinebeheerder en daarna door de kantinebeheerder 
vernietigd. 

8 Buitenruimte Rondom De Ransuil houdt iedereen zich aan de 1,5 meter richtlijn 

9 Medewerkers Al onze medewerkers zijn op de hoogte van dit protocol 

10 Communicatie Alle verenigingen hebben per email een exemplaar van het protocol ontvangen 

In De Ransuil hangen posters met de maatregelen 

Dit protocol wordt aangepast zodra de richtlijnen wijzigen 

Dit protocol hangt in De Ransuil bij de ingang. Hier zal altijd de laatste versie opgehangen zijn. 
 11 Verantwoordelijkheid Het stichtingsbestuur van De Ransuil is verantwoordelijk voor het beleid in de Ransuil t.a.v. de coronamaatregelen 

Gebruikers en besturen van verenigingen zijn verantwoordelijk voor hun leden wanneer zij gebruik maken van De Ransuil.  
De verenigingen spreken daarom zelf met hun leden af hoe ze de gezondheidscheck uitvoeren om te controleren of de 
sporters die naar De Ransuil komen klachtenvrij zijn. Sporters moeten worden geweigerd of naar huis worden gestuurd 
tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, 
benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak

 


