COVID-19 maatregelen bezoekers
1. Wanneer je COVID-19 klachten hebt, blijf je thuis!
2. Desinfecteer je handen bij binnenkomst.
3. Toeschouwers zijn NIET toegestaan. Alleen begeleiding (coach/verzorger) is
welkom. Dit geldt ook voor de tegenpartij. Gebruik van de tribune is niet toegestaan.
Ook niet na afloop van trainingen en wedstrijden door eigen sporters. Let hier aub
op.

4. Er is een maximum aantal aan zitplaatsen in het SSC Sport Café dat strikt wordt
gehandhaafd. Er kunnen dus niet meer personen aanwezig zijn dan het aantal
beschikbare zitplaatsen. Tegenstanders zijn om deze reden helaas niet welkom in de
kantine. Daarnaast mag er niet met tafels en stoelen geschoven worden. Volg altijd
de aanwijzingen van het personeel op.

5. Help groepsvorming (binnen 1,5 m) buiten de actieve sportbeoefening te
voorkomen.

6. Onze kleedkamers zijn open, maar we willen jullie vragen je vooraf thuis om te
kleden, zodat er zo min mogelijk gewacht hoeft te worden. Op de deuren staat het
maximum aantal personen aangegeven. Douchen en omkleden na afloop kan; het
maximum aantal toegestane mensen in de kleedkamers staat vermeld op de deur.

7. Voor ons zwembad geldt een apart protocol met betrekking tot het gebruik van de
kleedkamers. Daarvoor geldt dat bij binnenkomst niet omgekleed kan worden in de
kleedkamers van het zwembad, maar op de tribune van het zwembad of in de overige
kleedkamers van het sportcentrum.
Tot slot willen we jullie via deze weg nog extra attenderen dat de TU/e campus per 1
augustus 2020 rookvrij is.
Uiteraard volgen wij de regels van het RIVM en de specifieke sportbonden op. We doen
ons best om de verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk tegen te gaan. We hopen op
jullie begrip en kijken ernaar uit om er gezamenlijk een mooie competitie van te maken.
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