VANWEGE COVID-19 IS IEDERE BEZOEKER VANAF
13 JAAR VERPLICHT ZICH TE REGISTREREN!
Ouders, coaches, trainers, begeleiders, vrijwilligers, leveranciers, ouders maar ook
spelers die na de training of de wedstrijd op WHC (clubhuis of terras) willen blijven.

GEZONDHEIDSCHECK MET ONDERSTAANDE VRAGEN
Had je een of meer van deze klachten in de afgelopen 24 uur?
Heb je een van de
vragen met

JA
HOESTEN VERKOUDHEIDSKLACHTEN

KOORTS OF BENAUWDHEID REUK- EN/OF
VERHOGING
SMAAKVERLIES

Heb je op dit moment een huisgenoot of gezinslid
met koorts en/of benauwdheidsklachten?

beantwoord, dan
mag je het sportcomplex van WHC

NIET
betreden.

Heb je het Coronavirus (Covid-19) gehad en werd
dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?

Ga naar huis
en laat je testen.

Heb je een huisgenoot of gezinslid met het Corona
virus en heb je de afgelopen 14 dagen contact met
hem / haar gehad terwijl hij / zij nog klachten had?

Heb je ALLE
vragen met

Ben je in quarantaine omdat je:
• direct contact gehad hebt met iemand bij wie
het Coronavirus werd vastgesteld?
• korter dat 14 dagen geleden uit een land of regio
bent teruggekeerd met code oranje of rood?

beantwoord,
ga dan naar
stap 2.

RICHT DE CAMERA VAN JE TELEFOON OP
DE QR-CODE EN VUL JE GEGEVENS IN
Of ga naar: waterlandsehockeyclub.nl/registratie
Persoonsgegevens worden verwerkt voor eventueel bron- en contactonderzoek
en worden maximaal 14 dagen bewaard conform richtlijnen van de overheid.
We hebben voor verwerking van de gegevens een overeenkomst met LISA Hockey B.V.

•
•
•
•
•
•
•
•

Volg de aanwijzingen op van de coördinatoren van WHC
Volg de aangegeven looproutes
Maximaal 4 bezoekers in het clubhuis
Maximaal 2 personen in de kleedkamers / WC’s
Houdt minimaal 1,5 meter afstand
Schud geen handen en geef ook geen high-five of boks
Het is verboden om je neus te legen of te spugen op het veld
Houd je aan de algemeen geldende Corona regels

NEE

