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Corona regels ZVH en Swanla – vanaf 13 november  

 
 

In de sporthal 
• Vanaf zaterdag 13 november (18.00 uur) is er – drie weken lang – geen publiek toegestaan bij 

trainingen en wedstrijden. Dit geldt voor alle trainingen en wedstrijden, ook voor de 
Eredivisiewedstrijden van RECO ZVH Heren1.  

o NB: noodzakelijke rij-ouders van de tegenstander zijn welkom op de tribune in de 
sporthal, zij hoeven geen CoronaToegangsBewijs (QR-code) te tonen, maar moeten in de 
sporthal wel 1,5 meter afstand houden en een mondkapje dragen. 

• Sinds 6 november zijn wij verplicht om iedereen van 18 jaar en ouder die een wedstrijd of een 
training bijwoont te controleren op een geldige QR-code in de CoronaCheck App.  

o tijdens trainingen controleert de trainer de QR-code van alle spelers van 18 jaar of ouder. 
o op wedstrijddagen in Swanla controleren wij iedereen van 18 jaar en ouder bij 

binnenkomst op een geldige QR-code. En – zodra het weer mag – wordt bij Eredivisie-
wedstrijden van RECO ZVH Heren1 iedereen van 13 jaar en ouder bij binnenkomst 
gecontroleerd op een geldige QR-code. 

o vrijwilligers (coaches, trainers, scheidsrechters) rondom de wedstrijden hoeven geen QR-
code te laten zien 

Bij binnenkomst in Swanla is een mondkapje verplicht.  
 
 
In de horeca 
• Voor het betreden van de horeca in Swanla is het tonen van een CoronaToegangsBewijs 

verplicht. 
• Een vaste zitplaats in de horeca is verplicht 
• De horeca sluit om 20.00 uur 
 
 
Meer aandacht voor de basisregels 
Verder is het van groot belang dat iedereen de basisregels blijft volgen. Hoe beter we dit met elkaar 
doen, hoe minder het virus zich kan verspreiden en hoe sneller we van de beperkende maatregelen 
af zijn. De basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen. 
 
Onder de basisregels wordt verstaan: 
• Bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD 
• Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen 
• 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen. NB: de 1,5 meter is niet nodig 

tijdens het sporten, maar buiten het sporten hou je je wel zo veel mogelijk aan de 1,5 meter   
• Schud geen handen 
• Was vaak en goed je handen 
• Hoest en nies in je elleboog 

 
 

 


