Corona update: Tijdelijke verzwaring 3 november 2020
Beste sportaanbieders,
Op de persconferentie van dinsdag 3 november 2020 is een tijdelijke verzwaring van de
gedeeltelijke lockdown aangekondigd. Deze tijdelijke verzwaring is zojuist (4 november om
22.00 uur) ingegaan en blijft van kracht tot en met woensdag 18 november waarna er
automatisch wordt teruggegaan naar de situatie van de gedeeltelijke lockdown:
De volgende geüpdatet publicaties zijn relevant voor sportaanbieders;
1) De nieuwe noodverordening voor de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (Artikel
2.12 - p. 9 en p. 24)
2) Algemeen protocol verantwoord sporten van de NOC*NSF
Hieronder de belangrijkste verzwaringen met betrekking tot de sport:









Maximaal 2 personen mogen met elkaar sporten (binnen en buiten) in een groepje. Zij
houden onderling 1,5 meter afstand.
Voor binnensporten geldt een maximum van 2 personen per groepje (exclusief
instructeur). En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Er
mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:
o de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
o er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
o zij niet mengen.
Voor buitensporten geldt een maximum van 2 personen per groepje (exclusief
instructeur). Zij houden onderling 1,5 meter afstand. Er mogen meer groepjes naast
elkaar sporten als:
o de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
o er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
o zij niet mengen.
Zwembaden zijn gesloten.
De sportscholen blijven open. Er kan individueel gesport worden, maar de
groepslessen zijn niet toegestaan.
Voor verenigingssport blijft de sportbeoefening mogelijk onder dezelfde voorwaarden
als de afgelopen 2 weken, met dien verstande dat groepjes nu maximaal 2 zijn i.p.v.
4.

Onderstaande maatregelen waren al van kracht sinds de gedeeltelijke lockdown. Tijdens de
persconferentie van dinsdag 3 november is aangekondigd dat de gedeeltelijke lockdown in
ieder geval van kracht blijft tot medio december:







Er worden geen wedstrijden gespeeld.
Voor topsporters gelden uitzonderingen.
Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen
1,5 meter afstand te houden. Maar er worden geen wedstrijden gespeeld tegen
sporters van andere verenigingen. Onderlinge trainingspartijen mogen wel. Kinderen
met klachten blijven thuis.
Publiek bij sport is niet toegestaan.
Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.
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