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Opgemaakt door het Bestuur van Getavé – laatste versie 25-2-2022.  

Wijzigingen onder voorbehoud. Het geldende protocol staat altijd op www.getave.nl en is tevens op 

te vragen via getave@gmail.com.  

Wijzigingen op tekst in het vorige protocol zijn geel gearceerd.  

Gebruikte bronnen en meer informatie 
Het protocol is opgesteld middels onderstaande bronnen. Hierop kun je zelf ook het een ander nog 
eens nalezen of raadplegen. 

• NOC*NSF. (2022, 25 februari). Protocol Verantwoord Sporten – geldig per 25 februari. 

https://nocnsf.nl/media/5345/noc-nsf-protocol-verantwoord-sporten-v250222.pdf 

• Rijksoverheid (2022, 25 februari). Corona en sport. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-

sport/sport  
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Inleiding 
Met ingang van 25 februari 2022 zijn nagenoeg alle beperkingen in het (binnen)sporten, en hiermee 

het tafeltennissen, verdwenen. Toch gelden er nog een aantal algemene maatregelen die we in acht 

moeten nemen. Dit betreffen hoofdzakelijk gezondheids- en hygiëne maatregelen, welke hier staan 

beschreven. 

Voor de volledigheid worden tot slot ook de weggevallen en niet-relevante (voor Getavé) maatregelen 

beschreven. 

Geldende richtlijnen algemeen  
• Heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;  

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts 

en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;  

• Het blijft verstandig om je aan adviezen te houden die de verspreiding van het virus 

aantoonbaar beperken: Zoals handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen 

schudden, afstand houden of het dragen van een mondkapje op plekken waar het druk is;  

• Maak gebruik van de desinfectiepompen beschikbaar gesteld in de locatie  

• Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;  

• Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes – zet ramen en deuren open 

en zet ventilatie in Groene Zaal aan op stand 1 

• Zorg voor goede naleving van de maatregelen want dat draagt bij aan het doel dat zoveel 

mogelijk het gewone sportleven kan doorgaan;   

• Wedstrijden en trainingen zijn zonder beperkingen toegestaan;  

• Sportkantines, kleedkamers, toiletruimten en douches zijn open;  

• Veeg geen zweethanden af aan de tafel, maak bv. gebruik van een handdoek; 

• Je maakt gebruik van je eigen batje. Indien je deze niet hebt, kun je er een van Getavé 

gebruiken. Deze gebruik je zolang je speelt en reinig je na afloop. 

Een aantal praktische maatregelen: 

• Publiek is toegestaan 

• Horeca (en daarmee de sportkantine) is geopend, op het moment dat Getavé gebruik maakt 

van de Leemhof. 

Niet meer geldende of niet-relevante maatregelen voor Getavé  

• Dragen van een mondkapje (mag natuurlijk wel) 

• CTB-controle 

• TestenVoorToegang 

• Registratieplicht van aanwezigen (zowel spelers als publiek) 

• 1.5m afstand bewaren (maar houdt wel rekening met elkaar) 

Verantwoordelijkheden Getavé en SKC de Leemhof 
Het naleven van dit protocol is de verantwoordelijkheid van het Bestuur van Getavé. Volg daarnaast 

de richtlijnen van de accommodatie te allen tijde op. 


