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Dit protocol is opgesteld in lijn met het protocol van de Stichting De Helling
Uitgangspunten
 We houden ons aan de algemene richtlijnen van het RIVM.
 Wie klachten heeft als neusverkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn of koorts, of een
huisgenoot heeft met deze klachten, komt niet roeien (laat je bij klachten testen door de
GGD).
 We houden 1,5 meter afstand van elkaar, waarbij een uitzondering geldt voor de
momenten dat het daarmee niet mogelijk zou zijn om te roeien.
 Op de steiger geven we andere gebruikers en elkaar de ruimte.
 De stuurman bepaalt of we uitvaren en met welke bezetting.
 We zijn niet met meer mensen en niet langer aanwezig dan noodzakelijk is voor het
roeien.
 Op dit moment kiezen we er daarom ook voor om geen gasten in de boot uit te nodigen.
Niet tijdens trainingen en niet tijdens wedstrijden.
 Ben je zelf niet fit (verkouden, koorts of hoesten) dan stap je niet in.
 Daarbij komt ook dat als familieleden ziek zijn of getest worden je niet in de boot stapt.
 Zorg voor schone handen voor en na het roeien. Wees terughoudend met antibacteriële
gel op de riemen.
Evaluatie en bijsturing
 De roeiers kunnen bij de corona-contactpersoon van de afdeling (Marieke Kuysters)
terecht met vragen en signaleringen.
 Zoals altijd kunnen roeiers elkaar ook als het gaat om corona aanspreken op de
naleving van de regels en op een veilige omgang met elkaar.
 Het bestuur van de afdeling, vereniging en de Stichting kunnen leden die zich niet aan
de regels in dit protocol houden de toegang tot de boten ontzeggen.
Communicatie
 Dit protocol wordt per e-mail, whats app en via de website aan de leden
bekendgemaakt.
Vervolg
 Het bestuur volgt de ontwikkelingen in de regelgeving; wijzigingen daarin kunnen
aanleiding zijn voor wijziging van dit protocol.
Gebruik Clubschip
 De regels voor gebruik van het Clubschip worden afzonderlijk bepaald en bekend
gemaakt door de beheerder van het Clubschip.
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