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PROTOCOL Atletiek Training AV LGD  in tijden van Corona: 
 
Uitgangspunt is de onderstaande tekst uit een document van de AtletiekUnie. 
 
 

Veiligheid en hygiëne regels voor iedereen: 
 

- Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts.  
 

- Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering 
voor kinderen tot en met 12 jaar)  

 
- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38C) en/of benauwdheidklachten 

heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de atleet weer sporten. 
 

- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus  (COVID – 19). 
Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet 
je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact. 

 
- Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 

 
- Ga voordat je naar de club vertrekt, thuis naar het toilet. 

 
- Was voorafgaand aan je training je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden.  

 
- Was de handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van 

objecten waar veel mensen aanzitten (bijvoorbeeld deurknoppen); na een toiletbezoek; na 
hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus. 

 
- Vermijd het aanraken van je gezicht.  

 
- Schud geen handen. 

 
- Wanneer trainers of begeleiders vaak moeten ingrijpen bij een atleet en daardoor de 

veiligheid niet kunnen garanderen, kan de trainer en/of het bestuur besluiten om de atleet 
de toegang tot de sportaccommodatie en/of de training te weigeren. 
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Gang van zaken bij een training op de baan 
- trainers wassen/ontsmetten hun handen en zetten alle spullen klaar. 
- iedereen ontsmet de handen bij binnenkomst op het terrein en volgt de aanwijzing van de 

trainer op 
- spullen kunnen aan de reling rondom de baan gehangen worden, per paaltje 1 persoon. Ook 

de bidon kan daar neergezet worden. 
- de training vindt altijd plaats onder begeleiding van de trainer 
- iedereen ontsmet hun handen na het trainen 
- Trainers ontsmetten de materialen en ruimen alles op 
- LET OP : Toiletgebruik alleen in noodgevallen in de kantine. 
 

 
Aanvullende Regels/aandachtspunten voor senioren 

- inlopen gebeurt in baan 1,3,5 en zeker 5 meter afstand tussen elkaar 
- Tijdens de looptraining wordt ook zoveel mogelijk de onderlinge 5 meter afstand 

gewaarborgd. Volg hier de instructie van de trainer op. 
- Tijdens rekken en strekken dient de 1,5 meter afstand gewaarborgd te blijven. 

 
 
Aanvullende Regels/aandachtspunten voor bos-/wegtrainingen 

- Probeer tijdens het lopen zoveel mogelijk een onderlinge afstand van 5 meter afstand achter 
elkaar te waarborgen. Zijdelingse afstand minimaal 1,5 meter. Volg hier de instructie van de 
trainer op. 

 
 
Algemeen punt 
Op het moment dat er regenachtig weer voorspeld wordt kan de training afgelast worden omdat er 
niet de mogelijkheid bestaat om binnen te schuilen. Dit wordt door de trainer beoordeeld en zal 
tijdig voor de training gecommuniceerd worden (via de groepsapp). 


