Protocol
Verantwoord Tennissen: Tennisvereniging Sleen (Versie 01-05-2020)
Afspraken (Alleen leden toegestaan op de baan, niet leden volgens aparte richtlijn(
•
De banen zijn uitsluitend geopend voor tennislessen die worden verzorgd door Tennisschool
Koning.
•
De tennisleraar op de lesdag, voor, tijdens en na deze lessen de verantwoordelijk voor
naleving van de richtlijnen. (Zie Drents Protocol)
•
Jeugd tot en met 12 jaar mag alleen tennissen onder aanwezigheid van (minimaal een)
ouder(s).
•
Overige jeugd (tot en met 18) mag zelfstandig tennissen.
•
Ouders van kinderen (tot en met 12) zijn verantwoordelijk voor het zich houden aan alle
afspraken; oudere kinderen zijn zelfverantwoordelijk.
•
Bij problemen kan de contactpersoon van die dag worden gebeld. (Voorzitter: 0651025936)
•
•
•
•
•
•
•
•

Kom verspreid over de dag op zo rustig mogelijke momenten.
Op elke baan maximaal 2 spelers. (Alleen enkelspel)
Ga voorafgaand aan het tennissen thuis naar het toilet (en was je handen).
Kom niet eerder en ga na afloop direct naar huis.
Houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.
Ga niet samen op het bankje zitten tussen de games.
Geef geen high-fives en geef elkaar geen hand.
Bij vegen gebruiken we papieren handdoeken (zijn aanwezig op de baan) om de handvaten
beet te pakken. Na afloop in de prullenbak.

•

De te gebruiken toiletten zijn bij de kleedkamers. De kleedkamers zelf mogen niet worden
gebruikt.
Na toiletgebruik goed handen wassen en vervolgens direct alles desinfecteren: deurknoppen,
kranen en toiletbril. Desinfecterende middelen en papieren handdoeken zijn aanwezig.
Douchen doe je thuis.
Tennismuur is open, hier mag je met max. 1 personen gelijke spelen (t/m 12) en max. 1
persoon (t/m 18).
Minibaan is open en de jeugd t/m 12 kan met max. 4 personen spelen. De jeugd t/m 18 met
max. 2 personen.
Het clubhuis en terras zijn gesloten, dus neem bidon mee; thuis vullen of bij de buitenkraan
of in de wc.

•
•
•
•
•

•
•

Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten.

