
 

 

COVID Protocol ZCK Hank 
Combi-Rotterdam 3 oktober 

 
DIT PROTOCOL ZAL DOOR MIDDEL VAN EEN MEDEDELING 
DOOR DE WEDSTRIJDLEIDER WORDEN GECOMMUNICEERD 
IN AANVULLING OP DE WEDSTRIJDBEPALINGEN. 
DIT BETEKENT DAT HET OOK MOGELIJK IS OM STRAFFEN 
AAN DEELNEMERS OP TE LEGGEN INDIEN HET PROTOCOL 
NIET WORDT NAGELEEFD DOOR DE DEELNEMER MAAR OOK 
DOOR DE OUDERS/BEGELEIDERS VAN DE DEELNEMER. 

 
Deelnemers / begeleiders: 
– Deelnamen kan alleen via voorinschrijving en betaling via de combi- 

website. (geld wordt teruggestort als het evenement onverhoopt niet door 
kan gaan) 

– Maximaal 2 begeleiders voor de deelnemers per zeilclub zijn toegestaan 
– Ouders mogen niet op de club komen maar kunnen rond de plas lopen en kijken. Let 

er op niet met meer dan 4 mensen bij elkaar en houd 1,5 meter afstand 
– Er mag ook buiten de club geen groepsvorming zijn pas daar voor op!  
– Kleedkamers en wc’s zijn gesloten, bij de auto omkleden; 
– Eventuele protesten worden behandeld zonder ouders en/of begeleiders; 
– Het clubhuis is gesloten voor gasten  
– Neem zelf eten en drinken mee er zal op het water geluncht worden  

 
 
Algemeen: 
Iedereen dient zich te houden aan de algemene richtlijnen van het RIVM, te 
weten: 
– Voor alles geldt gezond verstand gebruiken staat voorop; 
– Houd 1,5m afstand (2 armlengtes) van anderen; 
– Was je handen minimaal 20 sec. met water en zeep, daarna je handen 

goed drogen; 
– Schud geen handen; 
– Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog; 
– Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten gooi deze daarna weg, 

maar niet in het water en was daarna je handen; 
– Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte; 
– Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur (ook milde!) klachten hebt gehad; als 

iemand in jouw huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft; als 
iemand in je huishouden positief is getest op het Coronavirus 

 


