
 

  Coronaregels bij TTV Schijndel 

 
Algemene veiligheid- en hygiëneregels 

 Voor alles geldt > gezond verstand gebruiken; 
 Heb je klachten? Blijf dan thuis en laat je testen; 
 Ga naar huis wanneer er tijdens het sporten klachten ontstaan; 
 Hoesten of niezen in de elleboog van je arm; 
 Houd 1,5 mtr afstand in de speelzaal en kantine; 
 Was vaak je handen met water en zeep of desinfecteer ze; 
 Schud geen handen, niet voor, tijdens en niet na wedstrijden. 

 
Specifieke regels > COMPETITIEWEDSTRIJDEN 
A.   Algemeen en wedstrijden      

 Volg de regels van de speelzaal op; 
 Ontsmet handen bij binnenkomst, vertrek en na iedere gespeelde wedstrijd; 
 Bij binnenkomst presentielijst invullen, deze wordt verzorgd door de speelzaal; 
 4 tafels beschikbaar; 
 Wachten in de zaal of de kantine op de plaatsen waar stoelen staan; 
 GEEN dubbelspel; 
 Er wordt niet van speelhelft gewisseld; 
 Na iedere set speeltafel schoonmaken (materiaal aanwezig); 
 Voor, tijdens en na het sporten, houd 1,5 meter afstand; 
 Spelers brengen geen supporters mee; 
 We kunnen met 1 bal spelen als iedereen netjes zijn handen desinfecteert/wast voor aanvang 

van de wedstrijd, vermijd het aanraken van het gezicht. 
B.   Kleedkamers en douches 

 Kom zoveel mogelijk in sportkleding.  Gebruik van kleedkamers is beperkt mogelijk (volg 
aanwijzingen ter plekke). Ook douchen na afloop is beperkt mogelijk; 

 Maak zo kort mogelijk gebruik van de douches; 
C.   Kantine 

 In de kantine is het barpersoneel verantwoordelijk voor een goed verloop. Aanwijzingen dienen 
te worden opgevolgd; 

 Stoelen en krukken op de aangegeven plaatsen gebruiken; 
 Betalen met pin is mogelijk en heeft de voorkeur; 

 
SAMEN moeten we ervoor zorgen dat regels in acht worden genomen en er geen besmettingen 
plaatsvinden.  Dit ter voorkoming van het sluiten van onze tafeltennislocatie door de gemeente en/of 
de GGD voor tenminste 14 dagen. 
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