
CORONA PROTOCOL COBRANOVA (gewijzigde versie) 16 mei 2021

CobraNova neemt maatregelen, die ervoor zorgen dat iedereen zo veilig mogelijk kan
sporten. De noodverordening regio Haaglanden, de RIVM en NBB richtlijnen zijn leidend.
CobraNova voldoet aan de vereiste meldplicht van de Veiligheidsregio Haaglanden.
Onze instructies zijn als volgt:

Bezoekers
● Bezoekers en publiek zijn niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden
● Ouders/verzorgers mogen niet blijven bij de trainingen en (thuis)wedstrijden.

Algemene veiligheids- en hygiëneregels
● Volg de algemene richtlijnen van het RIVM.
● Voel je je verkouden of hoest je blijf thuis. Dit geldt ook voor kinderen.
● Is iemand uit je huishouden verkouden of besmet met corona, blijf thuis.
● Was goed en veel je handen of desinfecteer deze. Vooral voor of na een bezoek aan

een sportlocatie.
● Blijf 1,5m uit elkaar (>18 jaar).
● Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.
● Vermijd drukte.
● Schudt geen handen.
● Blijf thuis bij klachten en laat je testen.
● Ga direct naar huis als tijdens het sporten klachten ontstaan, zoals:

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,
verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.

● Kom je uit een land waar het RIVM code oranje of rood voor afgeeft wordt je geacht
minimaal 10 dagen in thuis quarantaine te gaan en in alle gevallen NIET naar de
club.

● 18 jaar of ouder:
○ houd minimaal 1,5 meter afstand tot iedereen m.u.v kinderen t/m 12 jaar;
○ komt niemand dichterbij bij jou dan 1,5 meter m.u.v. kinderen t/m 12 jaar.

● Ouder dan 13 jaar en jonger dan 18 jaar, dan is:
○ 1,5 meter afstand tot iedereen jonger dan 18 jaar niet nodig;
○ minstens 1,5 meter afstand nodig tot iedereen van 18 jaar of ouder. Zij komen

ook niet dichterbij dan 1,5 meter bij jou.
● Jonger dan 13 jaar: je hoeft geen afstand te houden en mensen ook niet van jou.
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Basketbalspecifieke maatregelen

Naar de sportlocatie

● Houd rekening met de geldende RIVM-richtlijnen als je als team (incl. staf), official of
rijders/begeleiders met de auto naar een training gaat.

● Zit je in de auto met personen uit een ander huishouden en ben je ouder dan 13 jaar,
draag dan een mondkapje. Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.
Evenals personen uit eenzelfde huishouden.

● Kom omgekleed naar de sportlocatie.

Trainingen  en op de sportlocatie

● Neem de algemene veiligheid- en hygiëneregels in acht.
● Alleen spelers, trainers, leden van de Technische Commissie en het bestuur hebben

toegang tot de zaal.
● Trainers laat alleen teamleden en geïnteresseerden toe die een proeftraining volgen,

waarvan de namen zijn doorgegeven door de Technische Commissie en/of het
bestuur.

● Je draagt als je niet basketbalt, een mondkapje.
● Neem zoveel mogelijk je eigen bal mee.
● Desinfecteer je handen bij de desinfecterende zuil bij de entree van de sportlocatie

voorafgaand aan de training.
● Deel geen bidons/waterflesjes.
● Gebruik de toilet in de hal
● Houd tijdens rustmomenten 1,5 meter afstand (geldt voor 18 jaar en ouder).
● Ga na de training direct naar huis, blijf niet hangen.
● Houdt de 1,5 m afstand aan.
● In de zaal is geen publiek aanwezig.
● Blijf buiten de sporthal als ouder/verzorger. Zet je kind buiten de sporthal af en haal

hem/haar daar op.

Corona uitbraak bij CobraNova

● Bij een positieve test van een lid op het coronavirus zijn de op dat moment geldende
RIVM-richtlijnen van toepassing.

● De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek en bepaald welke richtlijnen er
gelden voor de medesporters.

● Bij een advies om in quarantaine te gaan, houdt het lid zich daaraan en doet in die
periode niet mee met trainingen/wedstrijden.

● Besluit een team een wedstrijd niet te spelen vanwege een corona gerelateerde
redenen, neem dan direct contact op met het wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaat@cobranova.nl. De NBB-procedure wordt dan gevolgd.

Dit protocol is gebaseerd op de richtlijnen van RIVM, NBB en NOCNSF.
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