Protocol MEDIA & BESTUUR
I.v.m. het COVID-19 coronavirus zijn er m.b.t. de thuiswedstrijden van Draisma Dynamo in Omnisport
speciale protocollen van toepassing. Deze zijn gebaseerd op de reguliere maatregelen van de overheid, het
protocol van NOC*NSF (versie 14/12/2020) en diverse protocollen van de Nevobo.
Voor de media en de bestuurders gelden de volgende protocollen:
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•
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Iedereen die aanwezig moet zijn bij de wedstrijd dient kennis te hebben genomen van de onderstaande
zes vragen van de COVID-19 gezondheidscheck en dient ze alle zes met ‘nee’ te kunnen
beantwoorden.
1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde)
klachten zoals: verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, koorts of verhoging, reuk- en/of
smaakverlies?
2. Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid?
3. Heb je het COVID-19 coronavirus gehad en is dit in de afgelopen 7 dagen (d.m.v. een test)
vastgesteld?
4. Ben je in quarantaine omdat je een huisgenoot of nauw contact bent van iemand bij wie het
COVID-19 coronavirus is vastgesteld?
5. Ben je in quarantaine omdat je bent (terug)gekomen uit een COVID-19-risicogebied?
6. Ben je in quarantaine omdat je bent gewaarschuwd door de Coronamelder-app?
Indien iemand één of meerdere vragen met ‘ja’ beantwoordt, dan wordt betreffende persoon de toegang
tot Omnisport/tot de wedstrijd geweigerd!
Mensen van de media en het bestuur die de wedstrijd willen bijwonen dienen zich vooraf aan te melden
bij Arjan de Frens via een e-mail aan: pr-communicatie@dynamovolleybal.nl.
Mensen van de media en van het bestuur komen alleen naar Omnisport. Het meenemen van partners,
familie en/of vrienden introducés is niet toegestaan!
Media en bestuurders arriveren niet eerder dan ½ (half) uur vóór aanvang van de wedstrijd in
Omnisport
Parkeren op parkeerplaats P8
Het betreden van Omnisport alleen via deur 3 (ingang Dynamo). Bij binnenkomst verplicht handen
desinfecteren. Binnen Omnisport respecteert iedereen de 1,50 meter onderlinge afstand
Bij binnenkomst wordt gecontroleerd of men zich vooraf heeft aangemeld. Niet aangemeld betekent
automatisch geen toegang tot de wedstrijd. Van de aanwezigen wordt een lijst met gegevens (naam en
telefoonnummer en/of e-mailadres) bijgehouden. Deze lijst t.b.v. een eventueel onderzoek door de
GGD indien achteraf blijkt dat er iemand die bij de wedstrijd aanwezig was alsnog positief wordt getest
op COVID-19. De gegevens op de lijst worden alleen voor dit doel en, om privacy-redenen, niet voor
andere doeleinden gebruikt
Zodra iedereen die zich heeft aangemeld, en uiterlijk vijf minuten vóór aanvang van de wedstrijd gaat de
deur op slot. Iedereen dient dus tijdig aanwezig te zijn
Mensen van de media en bestuurders zorgen dat ze bekend zijn met het Protocol Eredivisie Volleybal
(zie bijlage) en houden zich hieraan
Gedurende de aanwezigheid in Omnisport draagt iedereen van de media en dragen de bestuurders
continu een mondkapje. Uitzondering is de commentator(en) bij de livestream
De Topsporthal (TSH) is te bereiken via het trappenhuis, de gangzone op de 2e verdieping en de
tussendeur naar de TSH welke door de organisatie zal zijn geopend
Op de omloop in de TSH dient iedereen gebruik te maken van de - op de vloer aangegeven - looproutes
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Mensen van de media en de mensen van het bestuur mogen zich alleen begeven op de omloop en op
de vaste tribunes. Uitzondering is de door Draisma Dynamo aangestelde huisfotograaf. Deze mag
buiten de boarding op de wedstrijdvloer komen om foto’s te maken. Hiertoe het trappenhuis richting
kleedkamergebied te gebruiken en beneden direct linksom naar de TSH, via de tussendeur welke door
de beheerder is geopend. Behalve de huisfotograaf mag niemand anders van de media en/of van het
bestuur zich bevinden in het trappenhuis op beneden in de TSH!
Het is op de tribunes alleen toegestaan plaats te nemen op stoelen welke voorzien zijn van een groene
sticker. Rijen welke met rood/wit lint zijn afgezet mogen in het geheel niet gebruikt worden. Linten
mogen uiteraard niet worden verwijderd
De mensen die via deur 3 Omnisport (hebben) betreden kunnen alleen gebruikmaken van de toiletten in
het Dynamo Café. Behalve t.b.v. toiletgebruik is het Dynamo Café niet toegankelijk!
Media en bestuurders verlaten Omnisport via het trappenhuis in de andere hoek (wel aan Dynamo
Café-zijde) dan waar zij de Topsporthal zijn binnengekomen.

Ten slotte:
Namens de organisatie is een coördinator met kennis van de COVID-19 coronavirus protocollen &
maatregelen bij de wedstrijd aanwezig. Aanwijzingen inzake coronapreventie door deze coördinator
dienen te worden opgevolgd. Voor vragen m.b.t. de maatregelen kun je eveneens bij deze persoon
terecht.
De beheerder van Omnisport heeft eveneens een persoon aangewezen als COVID-19 coördinator. Hij
of zij is herkenbaar aan een speciaal hesje. Ook zijn of haar aanwijzingen inzake coronapreventie
dienen te worden opgevolgd.

Houd je aan de maatregelen en blijf gezond! Wij wensen jullie allemaal een fijne wedstrijd.

