Protocol Denksportcentrum Rotterdam
(DSCR) VERSIE 27 -11-2021
Geldt vanaf 28 november 2021
Inleiding
Dit protocol gaat uit van de per 28 november
2021 geldende landelijke maatregelen. Het
protocol is afgestemd op het NOC*NSFprotocol voor verantwoord sporten. Wij
blijven binnen de nieuwe regels
open. We vinden dat onze locatie
goede mogelijkheden biedt om de
huidige maatregelen na te leven
en iedereen zelf de afweging kan
maken om te komen of niet. Hopelijk draagt
dit eraan bij (mentaal) gezond deze tijd door
te komen. We onderstrepen het advies van
NOCNSF: zorg voor goede naleving van de
maatregelen want dat draagt bij aan het doel
dat het gewone sportleven zo snel mogelijk
kan terugkeren.
Nieuw per 27 november:
• De horeca sluit om 17.00 uur. In verband
met deze sluitingstijd raden we clubs aan
om 12 uur of 12.30 uur te starten.
• Verenigingen besluiten zelf of en hoe zij
fysiek bridgen aanbieden. Avondclubs
kunnen in overleg op een middag hun
activiteiten organiseren.
• Houd 1,5 m afstand en draag een
mondkapje bij verplaatsingen.
• Clubs worden geadviseerd speelschema’s
te kiezen die het aantal bewegingen
beperken.
De belangrijkste maatregelen uit het vorige
protocol van die blijven zijn:
•
•
•
•
•
•

Een coronatoegangsbewijs is verplicht.
Gezondheidscheckvragen.
Als je klachten hebt, blijf je thuis en
overige richtlijnen RIVM.
We zorgen voor goede ventilatie.
We spelen aan grote tafels en verdelen
spelers over verschillende ruimtes.
We vragen organisatoren en spelers meer
aandacht aan de basisregels te geven,
zoals handen wassen, elkaar de ruimte

geven en niet te komen en je te laten
testen bij klachten.
Instelling coronatoegangsbewijs
Coronatoegangsbewijzen zijn vanaf 25
september bij DSCR verplicht. We
verwachten dat zoveel mogelijk mensen
hierdoor weer plezierig en relatief veilig
kunnen bridgen, maar ideaal is het niet
omdat het ook mensen uitsluit.
De standaard procedure
Om toegang te krijgen tot Denksportcentrum
Rotterdam toon je je coronatoegangsbewijs
aan de controlerende persoon. De standaard
controleplek is de toegang tot de bar op de 1e
etage (boskant). De controlerende persoon
verifieert ook je identiteit, zo nodig door je
legitimatiebewijs te vragen als hij/zij jou niet
kent. Geldige coronatoegangsbewijzen zijn:
- De QR-code op je coronacheck-app.
- Een geprint coronatoegangsbewijs (zie
CoronaCheck.nl).
- Voor degenen die geen gebruik maken
van digitale media (en geen bezwaar
hebben de info te delen) accepteren we
ook een papieren vaccinatiebewijs, geel
boekje, herstelbewijs of negatieve
testuitslag (max 24 uur oud).
- Heb je bezwaar deze informatie te tonen
neem dan contact op met de secretaris
van de club of de corona-coördinator die
eventueel afstemt met een van de artsen
binnen DSCR. Neem ook contact op als er
voor jou iets bijzonders speelt.
Niet elke week opnieuw controle? En hoe zit
het met de privacy?
Wil je liever niet elke week je
coronatoegangsbewijs moeten tonen? Dat
kan als je coronatoegangsbewijs langer geldig
is, bijvoorbeeld omdat je 2x gevaccineerd
bent. Je kunt dat aantonen met de
internationale QR-code of je herstel- of
vaccinatiebewijs. Vanwege de privacy regels
vragen we je dan (op vrijwillige basis) toe te

RIVM basisregels:

stemmen dat we registreren dat je
coronatoegangsbewijs ‘lang geldig’ is. Meer
gegevens worden niet opgeslagen en deze
gegevens zijn alleen toegankelijk voor de
aangewezen controleurs binnen de
vereniging of het denksportcentrum. Het
alternatief is dat je elke week je
coronatoegangsbewijs toont. De nationale
QR-code toont alleen groen of rood
waardoor de controleur alleen weet dat je
binnen mag en niet op grond waarvan.
Wie controleren?
DSCR besteedt de uitvoering van de controles
uit aan de verenigingen en andere
organisatoren van activiteiten) omdat die de
mensen het beste kennen. DSCR blijft
verantwoordelijk en ziet toe op die
uitvoering. Het bestuur van de vereniging
bepaalt de personen die mogen controleren.
Bij de activiteiten van DSCR controleert de
wedstrijdleider, een gecontracteerde
vrijwilliger of barmedewerker.
Overige uitgangspunten
• Gezond verstand gebruiken staat voorop.
• 1,5 m blijft een veilige afstand.
• Toon respect voor anderen en andermans
norm. Spreek elkaar zo nodig aan.
Huisregels voor bezoekers
• Toon bij binnenkomst je coronatoegangsbewijs en beantwoord de
gezondheidscheckvragen.
• Houd 1,5 m afstand en draag een
mondkapje bij verplaatsingen,
• Houd je aan de basisregels van het RIVM.
• Als jij of een huisgenoot verkouden bent,
hoest of verhoging hebt: blijf thuis, meld
je af en laat je testen. Neemt contact op
met de dienstdoende wedstrijdleider, ook
al is het op een laat moment.
• Was of desinfecteer je handen bij
binnenkomst en herhaaldelijk daarna en
vermijd het aanraken van je gezicht
tijdens het spelen.

•
•

Volg de aanwijzingen van de verenigingsfunctionarissen, de coronacoördinator en
de barmedewerkers.
Bij niet opvolgen van de huisregels kan je
de toegang worden ontzegd.

Richtlijnen voor organisatie van activiteiten
• Verenigingen/organisatoren nemen de
regels van het Denksportcentrum in acht.
• Zij voeren de controle van het
coronatoegangsbewijs uit en stellen de
vragen voor de gezondheidscheck.
• Verenigingen stellen een coronacoördinator aan en maken die bekend.
Aanwijzingen van de corona-coördinator
dienen altijd opgevolgd te worden.
• Verenigingen kunnen spelers verdelen
over verschillende ruimtes om afstand
tussen spelers te vergroten en voor
speelschema’s kiezen die bewegingen
beperken.
Maatregelen accommodatie
• Zo mogelijk wordt geventileerd met open
ramen en deuren. Aanvullend wordt de
installatie voor luchtverversing gebruikt.
De mate van ventilatie wordt gemonitord
met een CO2-meter. Mocht er toch een
overschrijding
zijn van de
bovengrens van
het niveau
‘good’, dan
worden de
nodige
maatregelen
genomen.
• In de zaal staan handgel en
desinfecterende middelen om biedbakjes,
bridgemates, schaakmaterialen en de
tafel eventueel zelf te reinigen.
• Betalen kan uitsluitend per pin of door
overmaking. Je kunt aan tafel met een
mobiele pinautomaat betalen.

