
 

 
 

          6 oktober 2020 
 
Rol en taken coronazaalwacht Switch ’87 Sporthal De Duffelt 
  
1. Algemeen 
 
De coronazaalwacht is verantwoordelijk voor naleving van de coronaregels in de sporthal, 
voor tijdens en na de wedstrijden van Switch ’87. Hij/zij heeft daarbij ook de functie als 
gastheer/vrouw namens Switch ’87 voor de ontvangst van onze gasten, staat dus proactief 
bij de ingang, draagt een geel hesje en mondkapje en geeft uitleg over de regels.  
 
Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje 
te dragen. Van de thuisspelende teams mogen er geen andere mensen naar binnen dan de 
teams en begeleiding (coach) en eventuele bestuursleden in functie. 
 
Koen van Haren is aanspreekpersoon in geval van onduidelijkheden: 06 303 87169/ 
koen_van_haren@live.nl.       
 
2. Taken  
 
1. Is drie kwartier vóór de wedstrijd begint, aanwezig (gastenteams zijn vaak vroeg). 
2. Zorgt dat er ontsmettingsmaterialen bij de velden staan: 

a. 2 spuitflacons (linker en rechterveld) voor ontsmetten materialen zoals tellertafel, 
reservebanken en een handendesinfectiemiddel etc per veld.  

b. Bij het einde van elke set dient de reservebank te worden gedesinfecteerd (flacon 
en stukje papier).  

c. Materialen liggen in het rechter witte kastje in de regieruimte.   
3. Ontvangt bezoekers en team:  

a. Gasten: iedereen die de sporthal in wil en niet op het wedstrijdformulier is vermeld 
dient zich te registreren via QR code of schriftelijk.  

b. Gasten teams uitleggen welke kleedkamers beschikbaar zijn en beperkte douche 
mogelijkheden (5 à 6 per kleedkamer en 3 per doucheruimte). 

c. Chauffeurs van gasten-jeugdteams mogen op de tribune plaatsnemen 
4. Let in de zaal op 1,5 m op de tribunes. 
5. Controleert na het einde van de wedstrijd of de materialen ontsmet worden/zijn (ballen en 

zo nodig andere materialen). 
6. Zorgt dat alles netjes is opgeruimd, controleren of er voldoende materialen zijn 

(afvalzakken, papier, ontsmettingsmaterialen etc), geeft aan Koen door indien er 
materialen op zijn/dienen te worden bijgevuld.  

7. Bergt ontsmettingsmaterialen weer op in het witte kastje van de regieruimte. 
 

Zo hoort het dus niet, controleer na elke wedstrijd en voor het team de 
kleedkamer induikt, of alles is opgeruimd! 
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