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Coronaprotocol
Aangepaste maatregelen per 25 januari 2022

Inleiding
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 en activiteiten op
Gyas gefaciliteerd kunnen worden. 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. Het is vanzelfsprekend dat je thuis
blijft bij klachten en je je laat testen. Deze regels zullen ingaan op 25 januari 2022 en
gelden tot 8 maart, tenzij bij de volgende persconferentie op 15 februari nieuwe
maatregelen bekend worden gemaakt.
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
Het aanspreekpunt is altijd iemand van het bestuur of beheer. Mochten deze niet
aanwezig zijn, kun je ze telefonisch bereiken.
Onderwerp in dit protocol:
1. Samenvatting van de regels per 25 januari 2022.
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1. Samenvatting van de regels per 25 januari 2022.
Op Gyas:
●

●
●
●
●
●

Bij binnenkomst ben je verplicht een geldige QR-code in combinatie met een geldig
identiteitsbewijs te kunnen laten zien. Dit geldt voor alle vormen van sport en
activiteit op Gyas. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van een
geldige QR-code en identiteitsbewijs. Het bestuur mag je altijd vragen om een
geldige QR-code in combinatie met een geldig identiteitsbewijs te tonen.
Op Gyas houd je altijd 1,5 meter afstand van elkaar.
Je bent verplicht om op Gyas een mondkapje te dragen als je niet aan het sporten
bent, dus ook in de loods.
Consumeren op Gyas is weer toegestaan. De regels omtrent consumptie staan
onder het kopje ‘borrelen’.
Gyas wordt geopend om 08:00 uur, of eerder wanneer roeiers zelf openen, en
gesloten om 22:00 uur.
Als je klachten hebt, in quarantaine moet, of positief getest bent, ben je niet
welkom op Gyas.

Roeien:
●
●
●

●
●

Het is toegestaan in elk nummer te roeien.
Alleen tijdens het roeien is het niet verplicht 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
Coaches zijn bij wedstrijden, outingen of andere vormen van trainingen op Gyas
verantwoordelijk voor het controleren van hun roeiers op een geldige QR-code in
combinatie met een geldig identiteitsbewijs. Bij het ontbreken van een coach is
degene die de boot heeft ingeschreven verantwoordelijk.
Onderlinge wedstrijdjes binnen de vereniging zijn toegestaan.
Buiten de boot hou je 1,5 meter afstand van elkaar.

Coaches:
●
●

Tijdens voor- en nabespreken hou je 1,5 meter afstand.
Coaches zijn verantwoordelijk voor het controleren van hun roeiers op een geldige
QR-code in combinatie met een geldig identiteitsbewijs.

Ergometer en krachthonk:
●
●

De ergometerruimte en krachthonk zijn open en in gebruik. Voor het krachthonk geldt
een maximum van 2 personen.
Tijdens het sporten houd je 1,5 meter afstand.

Circuit:
●
●

Er zijn 3 circuitkratten beschikbaar. Deze zijn in te schrijven via het botenboek.
Je dient 1,5 meter afstand te houden tijdens het circuiten.
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Douches en kleedkamers
●

Kleedkamers, douches, en toiletten zijn open en in gebruik. Voor de kleedkamers
geldt een maximum van 8 personen.

Borrelen
●
●
●

●
●

●
●
●
●

Consumeren op Gyas is weer toegestaan.
Er zijn 40 zitplaatsen beschikbaar voor borrels.
Wanneer je wat wil komen drinken op Gyas, schrijf je een zitplaats in via het
sapjesboek. Dit is één plek, niet een hele tafel. Deze is te vinden op de site waar
voorheen het terrasboek stond.
Bij binnenkomst laat je je QR-code checken door wie er op dat moment achter de bar
staan (ExploCie/bestuur/beheer).
In de sapjeskamer passen 2 rijen van 5 tafels, zoals te zien op de afbeelding
hieronder. Bij aankomst haal je je eigen tafel op en zet je deze neer op een plek zoals
op de afbeelding hieronder. Op de vloer van de sapjeskamer staan deze plekken
nogmaals aangegeven. Wanneer je weggaat, ruim je je eigen tafel op.
Ook aan tafel geldt dat je 1,5 meter afstand moet houden. Je mag dus met 4
personen aan tafel zitten, waarbij iedereen aan een ander uiteinde zit.
Het borrelen is geplaceerd, je blijft dus zoveel mogelijk zitten. Bier halen bij de bar
mag, maar blijf niet (in groepen) bij de bar hangen.
Wanneer je niet zit, draag je je mondkapje.
In de hall of fame zijn 2 tafels gereserveerd voor het nabespreken van een outing. De
derde tafel is voor de ExploCie wanneer zij klaar zijn met hun shift.
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Overige ruimtes
●

Commissiekamer, werkplaats en keuken zijn open, maar ook hier geldt dat er 1,5
meter afstand gehouden moet worden. In de commissiekamer zijn er 4 personen
toegestaan en in de keuken 3 personen. Vergeet niet de commissiekamer of keuken
ook in te schrijven.

Commissies
●

Commissies mogen komen vergaderen in de commissiekamer van Gyas, mits ze zich
inschrijven en zich houden aan de 1,5 meter afstand (dus maximaal 4 personen).

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.
○ 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 en borrelen. Mocht er iets ontbreken of
onduidelijk zijn, geef dit dan door aan een aanwezig bestuurslid of meld het via de mail.
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