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Corona-verantwoordelijke
Huurder gaat akkoord met het aanstellen van corona-verantwoordelijke voor gehuurde tijd in de
binnensportaccommodatie van de Gemeente.
De Corona-verantwoordelijke is hierbij voor het volgende verantwoordelijk:
Aanvang gehuurde tijd
 Je bent als eerste op de accommodatie aanwezig en maximaal 20 min vóór aanvang van het gehuurde
uur
 Je trekt een corona-hesje aan om jezelf kenbaar te maken als corona-verantwoordelijke. Per
accommodatie zijn twee corona-hesjes aanwezig die je kunt gebruiken. Na gebruik hang je deze op
dezelfde plek terug
 Als corona-verantwoordelijke bestudeer je (wanneer deze aanwezig zijn) de aangegeven looproutes
(die zijn bepaald door de Gemeente), zodat je sporters hierop kan sturen en kan toezien dat dit op de
juiste wijze gebeurt
 Een kwartier vóór aanvang van het gehuurde uur sta je bij de hoofdentree van de accommodatie. Voor
dit kwartier mogen sporthalgebruikers niet naar binnen
Entree/binnenkomst
 Bij de entree vindt een checkgesprek plaats waar sporters wordt gevraagd naar mogelijke
koorts/verkoudheidsklachten. Als er klachten zijn, wordt toegang geweigerd.
 Je vraagt sporters de handen te desinfecteren bij binnenkomst en wijst hen de plek aan waar ze dit
kunnen doen.
‘De Gemeente verzorgt desinfectiemiddelen in de centrale hal na binnenkomst’
 Je maakt sporthalgebruikers attent op de gemeentelijke voorzorgsmaatregelen van het coronavirus
(zie bijlage)
 Bij wedstrijden mogen toeschouwers aanwezig zijn. Daarbij geldt dat ze op de tribunes 1,5 meter
afstand van elkaar moeten houden. Er mogen totaal binnen maximaal 100 personen zijn.
 Kleedkamers en daarbij behorende doucheruimtes zijn open voor gebruik. LET OP: in deze ruimtes is
ook de 1,5m regel van toepassing.
Tijdens gehuurde tijd
 Je houdt toezicht dat avondgebruik/verenigingen geen gebruik maken van schoolmaterialen.
Verenigingen gebruiken eigen materialen.
 Je houdt toezicht op het naleven van de ‘voorzorgsmaatregelen corona-virus’
 Je zorgt ervoor dat aan het einde van de gehuurde tijd de gebruikte materialen en mogelijk
sporttoestellen worden ontsmet volgens aanwezige instructies en tekent de aftekenlijst af wanneer dit
is gebeurd
 Je houdt toezicht dat voorwerpen niet rondslingeren die mogelijk in vorige sessies zijn aangeraakt. Je
zorgt ervoor dat gedesinfecteerde materialen worden opgeborgen
Na gebruik gehuurde tijd:
 Je zorgt ervoor dat sporthalgebruikers direct na gehuurde tijd het pand verlaten
 Je houdt toezicht dat de aangegeven looproutes worden gebruikt

Bedankt voor de samenwerking.
Gemeente Eindhoven

