Corona Protocol Sporthal Lunetten
Buiten de zaal
• Draag in de sporthal op de momenten dat
je niet sport of begeleider bent, een
mondkapje (vanaf 13 jaar).
• Gebruik bij binnenkomst handgel, volg de
looplijnen en houd zoveel mogelijk rechts
aan.
• Maximaal 1 team per kleedkamer. Gebruik
de kleedkamer zo kort mogelijk. Thuis
omkleden en douchen heeft onze voorkeur.
• Ga de zaal pas in zodra de voorgaande
wedstrijd/training is afgelopen.

In de zaal
• Volg de instructies van de corona
coördinator en/of de beheerder.
• Er mag GEEN publiek aanwezig zijn bij
wedstrijden en trainingen.
• Chauffeurs van uitspelers t/m 17 jaar
mogen plaatsnemen op gemarkeerde
tribuneplaatsen. Max 4 per team.

• Voor overige regels zie NBB protocol
Zie QR code:

• De kantine is dicht.
Vragen en opmerkingen: info@sporthallunetten. Zie ook: Utrechtcangeroes.nl/corona-informatie-bij-elkaar/
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Corona Protocol Sporthal Lunetten - 13 okt 2020
Buiten de zaal
• Draag in de sporthal op de momenten
dat je niet sport of begeleider bent,
een mondkapje (vanaf 13 jaar).
• Gebruik bij binnenkomst handgel,
volg de looplijnen en houd zoveel
mogelijk rechts aan.

• Kleedkamers en douches zijn dicht.

In de zaal
• Volg de instructies van de corona
coördinator en/of de beheerder.
• Er mag GEEN publiek aanwezig
zijn.
• Voor overige regels zie NBB
protocol.
Zie QR code:

• Ga de zaal pas in zodra de
voorgaande wedstrijd/training is
afgelopen.
• De kantine is dicht.
Vragen en opmerkingen: info@sporthallunetten. Zie ook: Utrechtcangeroes.nl/corona-informatie-bij-elkaar/

