Protocol Badminton Nederland
Protocol verantwoord sporten verenigingen en gemeenten
DISCLAIMER: DIT PROTOCOL IS NOG IN ONTWIKKELING EN IS GEBASSEERD OP DE KENNIS VAN NU.
DE KOMENDE DAGEN KUNNEN NOG AANPASSINGEN VOLGEN (OP BASIS VAN AANWIJZINGSBRIEF
RIJKSOVERHEID EN DE DAARUIT VOLGENDE NOODVERORDENINGEN).
Situatie per 1 juli Per 1 juli is er een volgende stap vooruit gezet in de corona-aanpak. De
Rijksoverheid heeft aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’
gaan, met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker
niet verdwenen.
De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:






heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
was vaak uw handen;
werk zoveel mogelijk thuis;
vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Deze basisregels en alle andere algemene uitwerkingen zijn hier te vinden. Specifiek voor sport vind
je ze hier. De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een
uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand
tijdelijk/zo kort mogelijk los te laten.
Eén van de belangrijke adviezen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen is om
de hygiënerichtlijnen te volgen. Het RIVM heeft hier uitleg en adviezen voor opgesteld.
Doel en status van dit protocol
Met dit protocol willen we alle uitvoerende partijen in de sportsector richting geven hoe te handelen,
uitgaande van de basisregels van de Rijksoverheid en binnen de hygiënerichtlijnen van het RIVM.
Degene 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.
De gemeente kan in overleg met de sportaanbieders aanvullende afspraken maken over hoe de
eerste lijn van handhaving op sportaccommodaties vorm en inhoud moet krijgen. De bestuurlijke
handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt in handen van het lokaal gezag, maar
voorkomen moet worden dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden. Een gezamenlijk optrekken in
organisatie en handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport
zonder gezondheidsrisico’s.
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Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.












voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
o neusverkoudheid,
o hoesten,
o benauwdheid, of
o koorts;
ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
o neusverkoudheid,
o loopneus,
o niezen,
o keelpijn,
o (licht) hoesten,
o benauwdheid,
o verhoging,
o koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak:
dit geldt voor iedereen;
houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
vermijd drukte;
was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
schud geen handen;

Hoe kun je de sport ook op een sociaal veilige manier aanbieden
Om sportverenigingen op weg te helpen, hebben we hier een aantal tips geformuleerd om sport ook
in deze tijd ook op een sociaal veilige manier aan te bieden
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