Corona protocol onderlinge meerkampen 28 maart 2021 te Beverwijk
 Blijf thuis bij klachten. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
Als jijzelf of iemand in je directe omgeving positief getest is blijf dan thuis.
 In verband met de Corona‐maatregelen kunnen we géén bezoekers/publiek toestaan.
Alleen mensen uit het directe gezin (ouders / verzorgers / broer / zus) kunnen zich van te
voren registreren als jurylid.
 Ouders die niet helpenkunnen hun kinderen bij het ingangshek van DEM afzetten.
Houdt hierbij weer rekening met de 1,5 meter maatregel.
Kinderen die zonder begeleiding niet zouden kunnen deelnemen, mogen begeleid
worden door vader of moeder (liefst dat deze ouders dan helpen jureren)
Opa's / oma's / andere familieleden / vrienden / etc. hopen we een andere keer weer te
kunnen verwelkomen.
 Houdt buiten het middenterrein en in het clubgebouw (toilet en kleedkamers) de
vastgestelde afstand van 1,5 meter in acht.
 Kom niet in het gebied van de ET en let op bij het oversteken van de baan.
 Omkleden en douchen is niet mogelijk, kom zo veel mogelijk in sportkleding.
 Bij het uitoefenen van hun taak is het zaak dat alle juryleden, in alle gevallen, de 1,5
meter maatregel naleven, t.o.v. zichzelf en de atleten.
 Blijf bij toiletbezoek zo veel mogelijk buiten wachten en was je handen goed.
 Het gebied vóór het gebouw en kantine alleen betreden voor bezoek
aan toilet of kleedkamers.
Let op: Kantine is gesloten, dus geen verkoop van eten en drinken en geen verblijf.
 Het wedstrijdsecretariaat is alleen toegankelijk voor de daartoe aangewezen personen.
Voor andere secretariaatszaken mag er slechts 1 persoon tegelijk het secretariaat
betreden. Als het weer het mogelijk maakt, zal het raam aan de voorkant worden open
gezet voor afhandeling van deze zaken.

 Verzoek aan de juryleden om zelf brood mee te nemen.
Tijdens de wedstrijd is er koffie voor de juryleden te verkrijgen bij de deur van de
keuken. Daar zal voor de jury ook fruit beschikbaar zijn.
Houdt je hierbij ook aan de 1,5 meter maatregel.

Namens de organisatie alvast onze dank voor de medewerking

