Corona Protocol Leekster Eagles
I.v.m. de Covid-19 maatregelen lees onderstaande alstublieft aandachtig door!
Om het coronavirus te bestrijden volgt Leekster Eagles/ Amysoft de richtlijnen en adviezen van
de rijksoverheid en het RIVM op. De ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het
coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op en daarom zal Leekster Eagles,
indien de situatie daarom vraagt, hierop anticiperen.
Nu volgen de belangrijkste punten in het kort, gevolgd door wat uitgebreidere informatie.
Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!
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Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een
bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en
hygiëneregels in acht;
Houd 1,5 m afstand!
Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.
Desinfecteer je handen bij de ingang.
Schud geen handen.
Blijf op uw plaats zitten.
Juichen is niet toegestaan, klappen wel!
Zodra de wedstrijd begint, kunt u de sporthal niet meer betreden.

Als gevolg van de maatregelen is er een beperkt aantal plekken beschikbaar in de sporthal voor
toeschouwers. De plaatsen kunnen online worden aangeschaft en zijn persoonsgebonden. De
plaatsen kunnen online gekozen worden of worden toegewezen vanuit Leekster Eagles. U dient
op de toegewezen plek op de tribune plaats te nemen en hier te blijven gedurende de wedstrijd.
Supporters dienen minimaal anderhalve meter onderlinge afstand te bewaren en in en rond het
sportcentrum
de
aanwijzingen
van
Leekster
Eagles-medewerkers
en
sportcentrum-medewerkers op te volgen. De sporthal is voorzien van duidelijke signing met
betrekking tot het houden van anderhalve meter onderlinge afstand. Seizoenkaarten zijn
persoonsgebonden. Kinderen onder twaalf jaar mogen naast een ouder/voogd zitten en hoeven
geen 1,5 meter afstand te houden. Kinderen van 12 t/m 16 dienen op de jeugd tribune plaats te
nemen. Indien zij bij op een andere plek wensen te zitten, moeten zij een normale seizoenkaart
aanschaffen.

Gezondheidsvragen
Vooraf aan de wedstrijd wordt aan supporters die de wedstrijd willen bezoeken een aantal
gezondheidsvragen gesteld over eventuele klachten zoals verkoudheid, koorts en/of plotseling
verlies van reuk of smaak, zowel persoonlijk als in de directe omgeving. En of je zelf of in jouw
omgeving te maken hebt gehad met het coronavirus. Indien ergens “ja” op geantwoord moet
worden, dan kun je om gezondheidsredenen geen toegang tot het sportcentrum krijgen.
Supporters die de afgelopen twee weken in een vakantiegebied zijn geweest die door de
overheid als rood of oranje zijn aangemerkt, mogen het sportcentrum niet betreden.
De volgende vragen dient u met nee te kunnen beantwoorden. Zo niet, kunt u de sporthal niet
betreden. U wordt hier ook naar gevraagd bij binnenkomst van de sporthal.
1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde)
klachten: neusverkoudheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak?
2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de
afgelopen 7 dagen vastgesteld?
4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een
laboratoriumtest) en heb je korter dan 10 dagen geleden contact gehad met deze
huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Ben je in thuis isolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe
coronavirus is vastgesteld?

Corona Privacy Verklaring Losse Tickets
In verband met de huidige corona pandemie, verzoeken wij u om uw contactgegevens
beschikbaar te stellen en toe te stemmen met de verwerking en overdracht van die gegevens
ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. Het
gaat daarbij om:
o volledige naam;
o datum, aankomsttijd en placering van het bezoek;
o e-mailadres;
o telefoonnummer;
o toestemming.
Deze gegevens mogen uitsluitend verwerkt en bewaard worden voor de uitvoering
van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD, uitsluitend door
de regionale GGD worden opgevraagd en maximaal 14 dagen bewaren en daarna
vernietigen door de exploitant.
Indien u hier niet mee akkoord gaat, moeten wij u helaas de toegang tot het sportcentrum
ontzeggen.

“Naast Elkaar” Seizoenkaarten
LET OP! Deze “naast elkaar” plaatsen kunnen wegens de huidige corona maatregelen,
slechts door leden van hetzelfde gezin of huishouden worden gekocht. Wees hierop alert!
Koop niet een van deze plekken als u niet uit hetzelfde huishouden of gezin komt!
I.v.m. de Covid-19 maatregelen lees onderstaande gerelateerd aan de dubbele
seizoenkaart plekken alstublieft aandachtig door!
●

De seizoenkaarten die naast elkaar zitten, zijn uitsluitend bedoeld voor leden van eenzelfde
huishouden of gezin. Koop deze niet in uw eentje of met iemand die niet uit
gezin/huishouden komt!

●

Deze kaarten zijn persoonsgebonden en kunnen gedurende het seizoen niet worden
overgedragen aan andere mensen, of worden geleend door andere mensen van een ander
gezin/huishouden.

●

Bij de ingang en kaartcontrole kan om identificatie gevraagd worden. Wanneer degene die
de kaart bij zich houdt, niet dezelfde persoon is als degene wiens gegevens op de
seizoenkaart staan, kan diegene geweigerd worden bij de ingang van de sporthal.

Wanneer u een “naast elkaar” seizoenkaart koopt verklaart u uit hetzelfde gezin/huishouden te
komen als degene die de andere plaats van de 2-persoons plaats heeft gekocht. Daarnaast gaat u
akkoord met de bovengenoemde punten. U gaat akkoord met het feit dat de plaats
persoonsgebonden is en dat indien u zich niet kan identificeren bij de ingang, u geweerd kan worden
van de sporthal. Wanneer de “naast elkaar” seizoenkaarten niet door mensen uit hetzelfde gezin/
huishouden worden gekocht op hetzelfde moment, dan kunnen de kaarten worden geannuleerd
door de club.

