A.G.S.R. Gyas
Hoornsediep 199 wz.
9727 GH Groningen
T: 050 - 526 74 45
E: bestuur@gyas.nl

Coronaprotocol
Inleiding

Aangepaste maatregelen per 5 juni 2021

Dit protocol dient ter informatie aan de leden van Gyas en dient te allen tijde nageleefd
te worden. Dit protocol is opgesteld om ervoor te zorgen dat het sporten op Gyas
gefaciliteerd kan worden. We willen de gezondheid van de leden waarborgen en
voorkomen dat er een brandhaard ontstaat. Het is van belang dat alle leden zich aan dit
protocol houden. Het niet op een correcte manier naleven van dit protocol en/of de
algemene richtlijnen zal gevolgen hebben voor de betrokkenen. Dit protocol zal worden
gedeeld op een openbaar gedeelte van de website (www.gyas.nl).
Gelet op de huidige harde coronamaatregelen willen we iedereen vragen om je te
beseffen dat het een voorrecht is dat we nog steeds mogen roeien op Gyas. We doen
ons uiterste best om binnen de richtlijnen zoveel mogelijk te faciliteren. We vragen
begrip voor beperkte mogelijkheden.
Vragen
Vragen kunnen worden gesteld op het forum (Alleen-leden forum  Vragen over het
coronabeleid op Gyas) of worden gemaild naar praeses@gyas.nl .
Aanspreekpunt
Er is altijd iemand van het bestuur of beheer aanwezig op Gyas. Mocht dit even niet het
geval zijn, dan staat het nummer waar op je iemand kan bereiken op de deur van de
bestuurskamer.
Onderwerpen in dit protocol
1. Samenvatting van de regels
2. Algemene regels in en om het gebouw
3. Roeien
4. Nieuwe persconferentie
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1. Samenvatting van de regels
Op Gyas:
 Altijd de 1,5 meter en de algemene hygiëneregels hanteren.
 Niet blijven hangen in het Bootenhuysch.
 Gyas wordt geopend om 08:00 en gesloten om 22:00 of wanneer de laatste
roeiers weg zijn.
 Terras heeft een apart protocol.
Coaches:
 Geforceerd stemgebruik (schreeuwen) is niet toegestaan. Houd hier rekening
mee tijdens het coachen.
Circuit:


Er zijn nog steeds circuit kratten, deze zijn nog in gebruik.

Ruimtes


Alle ruimtes zijn weer open. Kleedkamers, krachthonk en ergohok. Houdt hier nog steeds
1.5 meter afstand binnen.
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2. Algemene regels in en om het gebouw
Het uitgangspunt in dit gehele protocol is het advies van de Rijksoverheid:
1. Het borgen van 1,5 meter afstand tussen aanwezige personen op de vereniging,
als ook de personen die voor en na de sportactiviteit op de vereniging zijn.
2. Het toepassen en naleven van de verhoogde hygiënevoorschriften/RIVMmaatregelen.
De algemene omgangsregels op Gyas zijn als volgt:
- Je komt alleen om te sporten en verlaat daarna het gebouw. Blijf dus ook niet
hangen aan de bar.
- Bij binnenkomst schrijf je je naam en tijd van binnenkomst op in het gastenboek
en ontsmet je je handen.
- Houd 1.5 meter afstand, in de sapjeskamer en de loods.
- Neem je verantwoordelijkheid voor jezelf en andere aanwezigen.
- Houd Gyas samen schoon.
Naast dit protocol dienen alle aanwezigen op de vereniging zich te houden aan de
algemene richtlijnen van het RIVM, te weten:
- Houd 1,5m afstand van anderen.
- Was je handen met virus dodende handzeep, of zorg voor schone handen door
middel van virus dodende handgel (>70%).
- Schud geen handen.
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
- Blijf thuis als je, of een van jouw huisgenoten, verkoudheids- of griepklachten
hebt.
Gastenboek
Bij binnenkomst van het Bootenhuysch vragen we je jouw naam, achternaam en tijd van
binnenkomst te noteren in het gastenboek bij de deur. Bij het opschrijven van je naam
geef je tevens toestemming dat je gegevens gebruikt mogen worden voor intern corona
contactonderzoek.
Contactonderzoek
Als bestuur vragen we je om bij Emma te melden als je positief getest bent op corona.
Ondanks dat dit niet verplicht is, kunnen we met de gegevens intern contactonderzoek
doen. Hiermee kunnen we een groei in besmettingen op de vereniging voorkomen.
Douches en kleedkamers
De douches en kleedkamers zijn weer open. Houdt hier wel zoveel mogelijk afstand en
blijf niet lang hangen. Douche, kleed je om, en ga daarna weer weg. Als het druk is in de
kleedkamers wacht je buiten en houd je 1.5 meter afstand.
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Overige ruimtes
Commissiekamer, werkplaats en keuken zijn zonder toestemming van bestuur verboden
te betreden.
Hygiëne
Het is zaak dat we Gyas samen schoonhouden. Hier een aantal voorschriften:
- Ruim je afval op en laat geen troep slingeren. Vuilniszak vol? Vervang deze zelf en
gooi de volle zakken in de vuilniscontainers buiten.
- Zet je kopje/bordje/bestek in de vaatwasser. Zet deze aan wanneer hij vol is en
pak hem uit wanneer hij klaar is.
- Er wordt zoveel mogelijk schoongemaakt, maar maak ook zelf iets schoon als jij
dat nodig acht.
- Zie je dat het schoonmaakmiddel ergens op is? Meld dit even aan het bestuur.
Het bestuur en ondersteunende commissies doen hun best om ervoor te zorgen dat
alles iedere dag klaar staat om te kunnen roeien. Mocht er iets ontbreken of onduidelijk
zijn, geef dit dan door aan een aanwezig bestuurslid of meld het via de
aanspreekpunten.
Openingstijden
Gyas zal elke dag om 08:00 worden geopend en om 22:00 worden gesloten of als de
laatste roeiers naar huis zijn.
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3. Roeien
Voor en na de training
De regels in kleedkamers en andere ruimtes gelden zowel voor als na trainingen. Houd
rekening met elkaar en geef elkaar de ruimte. De regels die zijn opgesteld, luiden als
volgt:
- De kleedkamers en douches zijn weer open. Is het te druk? Wacht dan op een
rustige plek tot je naar binnen kan.
- Kom voorbereid naar Gyas toe: Doe een warming-up en cooling-down thuis.
- Het is niet toegestaan om voor en na te bespreken binnen in de sapjeskamer.
Boottrainingen
Bij boottrainingen moeten altijd de volgende regels in acht worden genomen:
- Blijf niet in de loods of op het vlot hangen. Ruim direct je boot op en verlaat de
loods dan weer.
- Geforceerd stemgebruik (schreeuwen) is niet toegestaan. Houd hier rekening
mee tijdens het coachen.
- Het is verplicht het gebruikte materiaal voorafgaand aan en na afloop van de
training schoon te maken en desinfecteren zoals beschreven in het
schoonmaakprotocol.
- Als een cox gebruikt wordt moet deze gedesinfecteerd worden na gebruik.
- Coaches van roeiers die met dispensatie roeien (roeiers die nog geen skiff 2
hebben en wel gaan scullen) dienen te allen tijde een coach-tas mee te hebben.
Deze kan je ophalen in de sapjeskamer.
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4. Nieuwe persconferentie
Zodra er een nieuwe persconferentie komt die gevolgen zal hebben voor het
blokkenschema, het aantal tijdsloten of iets anders, dan zal het bestuur alle outingen
van die eerste week daarop weghalen. Zo kan het botenboek eerst aangepast worden en
met een schone lei begonnen worden. De eerstvolgende persconferentie zal op 4 juni
2021 zijn.
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