
COVID-19 Protocol Opbouwdagen Superprestige 2020 

Hierbij een protocol voor de vrijwilligers en medewerkers van de externe opbouwteams welke medewerking 

verlenen tijdens de opbouwdagen van de Superprestige veldrit Gieten 2020. 

Samen moeten we er voor zorgen dat het evenement en de voorbereidingen goed verlopen. We zijn tevens een 

voorbeeld voor het publiek / de bezoekers , de overige externe werkgroep leden, renners/begeleiders en pers.  

Handhaving: We zullen gedurende de week regelmatig bezoek krijgen van BOA’s van de Gemeente of de 

Veiligheidsregio Drenthe die toezien op de naleving van de regels. Wanneer zij constateren dat hier niet aan wordt 

voldaan kunnen sancties volgen: waarschuwing, (forse) boetes voor de organisatie en/of stopzetten van het 

evenement. Laten we hier met elkaar voor waken en ons aan de regels houden. Ga niet in discussie met de BOA’s 

maar verwijs bij opmerkingen door naar het bestuur. 

De vrijwilligers dienen zich te houden aan de maatregelen welke in dit protocol zijn vastgelegd, niet alleen voor jezelf 

maar ook voor anderen. 

De regels:                                                                                                                                                                        

• ’s Morgens bij binnenkomst in de tent dienen de handen te worden gewassen en/of gedesinfecteerd; 

• Handenschudden met collega vrijwilligers en/of medewerkers van de externe werkgroepen is niet toegestaan; 

• In de tent worden zitjes gemaakt, waarbij per tafel maximaal 4 personen mogen plaatsnemen. Er is geen vaste 
placering zodat iedere vrijwilliger zelf een tafel kan uitkiezen. Tussen de tafels zal voldoende ruimte zijn om aan 
de 1,5 meterregel te voldoen. De stoelen mogen niet verplaatst worden naar andere tafels; 

• Beurtelings kan per tafel koffie/thee/drankje/brood/soep/hapje van de bar gehaald worden en/of zal er bediend 
worden.  Hierbij dient telkens de 1,5 meter regel in acht te worden genomen. Dit geldt gedurende de gehele dag; 

• Bij de werkzaamheden op het parkoers dient ook de 1,5 meter afstand gerespecteerd te worden.  Dit zal niet in 
alle gevallen mogelijk zijn en dan is voorzichtigheid geboden. Het dragen van een mondkapje wordt niet verplicht 
gesteld, mede omdat de werkzaamheden in de buitenlucht plaats vinden en de 1,5 meter zoveel mogelijk 
gehandhaafd dient te worden; 

• Zorg er voor dat bij pauzes en wachtmomenten niet in groepjes te dicht bij elkaar wordt gestaan en ook hier dient 
dan de 1,5 meter weer te worden gerespecteerd; 

• Gebruik bij de werkzaamheden zoveel mogelijk werkhandschoenen (of anders latex handschoenen) om mogelijke 
besmettingen te voorkomen; 

• Desinfecteren van de handen is ook tijdens de dag aan te bevelen; 

• Wanneer je je niet lekker voelt, koorts hebt, verkouden bent, een loopneus hebt of andere corona-achtige 
ziekteverschijnselen hebt blijf je thuis; 

• De vrijwilligers van de catering werkgroep dragen handschoenen tijdens hun werkzaamheden en waar nodig 
mondkapjes; 

• Spreek elkaar aan als je ziet dat er niet volgens de regels wordt gewerkt; 

 

Alleen samen kunnen we een succes van maken van ons evenement in deze tijden dus houd je aan deze 

regels!! 


