Corona coördinator - rolbeschrijving
Laatste wijziging: 08-10-2020

Beste ESTA lid fijn dat je de Corona coördinator (wordt ook wel CoCo genoemd) rol oppakt.
Hieronder staat een beschrijving wat er van je verwacht wordt.
Algemeen
- Jouw rol is ervoor zorgdragen dat het corona protocol uitgevoerd wordt door de
aanwezigen in het zwembad. Als iemand zich niet aan de regels houdt, kan je degene
de toegang tot het zwembadcomplex ontzeggen.
- Tijdens de uitvoering van jouw rol moet je een geel hesje aanhebben.
- Neem voor de wedstrijd het protocol nog even door. Een geplastificeerd protocol ligt
bij de jury spullen, zodat je deze erbij kunt pakken als je iets niet meer weet.
- Deze rolbeschrijving ligt ook bij de jury spullen
- De wedstrijden waarop je corona coördinator bent staat op de jury-planning.
Voorbereidingen voor elke wedstrijd
- Zorg ervoor dat je 30 minuten voor de wedstrijd aanwezig bent in het bad
- Hang een A4 op bij de ingang zodat de teams en scheidsrechter weten welk nummer
ze moeten bellen als ze aankomen
- Hang de poster met QR-code bij de ingang (en eventueel op een tweede plek,
bijvoorbeeld nabij de jurytafel)
- De zitplaats van de coach bevindt zich op de achterlijn naast het speelveld met de 1½
meter norm t.o.v. de spelersbank
- Zorg dat de spelersbank zo klaar staat dat er 1,5 meter aangehouden kan worden
(voor de spelersbank wordt toegestaan gebruik te maken van de ruimte achter het
speelveld tot max. 2 meter. Dit is alleen van toepassing als de accommodatie geen
andere mogelijkheid heeft om de spelersbank anders te plaatsen volgens de 1½
norm)
- Zet 2 emmers chloorwater (staan bij de jury spullen) uit het zwembad bij de
spelersbank, en desinfecteer de spelersbank ermee
- Zorg ervoor dat er desinfectiemiddel klaarstaat bij de jurytafel
- Desinfecteer de jury spullen (zoals tablet, wedstrijd klok, 30 seconden, pen, vlaggen)
- Zorg ervoor dat er een aparte tafel voor de scheidsrechter is waar deze een
consumptie kan nuttigen
Ontvangst teams
- De teams (geldt ook voor ESTA-teams) krijgen op de dag van de wedstrijd een bericht
waarin jouw telefoonnummer staat dat ze bij aankomst moeten bellen zodat je hen
op kunt halen
- Vraag de teams bij de ingang of ze klachtenvrij zijn. Degenen die niet klachtenvrij zijn
mogen niet naar binnen
- Vraag het team om de QR-code bij de ingang te scannen
- Zorg ervoor dat iedereen de handen desinfecteert bij de ingang
- Begeleid de teams naar de zwemzaal/kleedruimtes en informeer hen over de
looproute

-

Maak afspraken met de teams over de warming up (tijd en ruimte)
Informeer de spelers over de looproute (met de klok mee) tijdens (wissel
speelhelften) en na de wedstrijd

Ontvangst scheidsrechter
- De scheidsrechters krijgen op de dag van de wedstrijd een bericht waarin jouw
telefoonnummer staat dat ze bij aankomst moeten bellen zodat je hen op kunt halen
- Vraag de scheidsrechter en eventuele partner bij de ingang of ze klachtenvrij zijn.
Degenen die niet klachtenvrij zijn mogen niet naar binnen
- Vraag de scheidsrechter de QR-code bij de ingang te scannen
- Zorg ervoor dat iedereen de handen desinfecteert bij de ingang
- Begeleid de scheidsrechter en eventuele partner naar de zwemzaal/kleedruimtes en
informeer hen over de looproute
- Als de partner van de scheidsrechter meekomt, wijs deze dan een plaats aan op de
tribune waar deze kan zitten
- Informeer de scheidsrechter(s) over de looproute tijdens (wissel speelhelften) en na
de wedstrijd

