Covid 19 protocol en gezondheidsverklaring KPB/ISA NKB 2021
Inleiding
In dit document is het Covid-19 protocol vastgelegd die van toepassing is op het NKB
2021 georganiseerd door de Kring Praktiserende boomverzorgers, hierna te noemen KPB.
Dit protocol is opgesteld door de wedstrijdcoördinator van de KPB.
Voorafgaand aan de opbouw- en wedstrijddagen
Het NKB vinden plaats zonder publiek en buitenlandse deelnemers.
Deelnemers, jury en vrijwilligers schrijven zich online in via de KPB website.
Bij dit protocol is een gezondheidsverklaring toegevoegd. Deze gezondheidsverklaring
dient voorafgaand aan het betreden van het wedstrijdterrein naar waarheid ingevuld te
worden en moet worden afgegeven bij de Covid official van het NKB.
Alle vragen op de gezondheidsverklaring dienen met "Nee" beantwoord te worden om deel
te kunnen nemen aan de wedstrijd en om het wedstrijdterrein te betreden.
Er worden geen toeschouwers of bezoekers toegelaten tijdens het gehele evenement.
Juryleden en vrijwilligers dienen ook bij binnenkomst een gezondheidsverklaring te
hebben ingevuld en geven deze af bij aankomst bij de Covid official van het NKB.
Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
Op de wedstrijddagen
Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
Alleen personen vooraf aangemeld en met een ingevulde gezondheidsverklaring worden
toegelaten tot het wedstrijdgebied. Het wedstrijdgebied is het door het NKB aangemerkte
wedstrijdgebied op het terrein van het IPC Groene Ruimte.
Deelnemers komen binnen in vastgestelde tijdslots. Buiten deze tijdslots is er geen
toegang tot het NKB terrein.
De wedstrijd zal volledig buiten plaatsvinden. Bij elke verplaatsing binnen het
schoolgebouw van IPC Groene ruimte zal een mondkapje gedragen moeten worden.
Er is geen overnachtingsmogelijkheid anders dan in de eigen voertuigen of in een open
goed geventileerde loods. Het is niet toegestaan om in tenten te kamperen op het terrein
van IPC Groene Ruimte omdat het in een Natura 2000 gebied ligt en wij geen
toestemming hebben gekregen voor het opzetten van tenten ten behoeve van
overnachting.
Bij binnenkomst worden de deelnemers/juryleden en vrijwilligers opgevangen door het
Covid officialsteam, deze zullen u vragen naar uw ingevulde gezondheidsverklaring. Indien
nodig worden mensen weggestuurd.
Bij binnenkomst dienen handen gedesinfecteerd te worden.
Staan er looproutes aangegeven dan dient u deze altijd op te volgen.
Volg de aanwijzingen en maatregelen van de posters, banners, stickers, tape en
medewerkers.
Een team van de NKB Covid officials ziet toe op het handhaven van de getroffen
maatregelen.
Ga direct naar huis (en meld dit bij de hoofdjury) wanneer er tijdens de wedstrijd klachten
ontstaan zoals; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten,
benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor
iedereen. Laat je testen op een GGD testlocatie en stel de NKB (via nkb@kpb-isa.nl) op
de hoogte bij een positieve Covid-19 testuitslag.
Houd 1,5 m afstand.
Vermijd drukte in de hal.

Was vaak je handen met water en zeep of desinfecteer, juist ook voor en na bezoek van
de wedstrijd.
Schud geen handen en voorkom lichamelijk contact.
Elke klimmer gebruikt zijn eigen materialen om deel te nemen aan de wedstrijd.
Lijnen en andere materialen van het NKB mogen tijdens de wedstrijd niet in de mond
genomen worden.
Na het klimmen van het wedstrijdonderdeel dient de deelnemer het afgebakende
wedstrijdgebied te verlaten.
Voor de catering en rust stelt het NKB geen materiaal ter beschikking. Het is dus zaak dat
alle deelnemers, juryleden en vrijwilligers zorgen voor eigen borden, bekers, bestek en
een eigen tafel en stoel. Zorg ervoor dat deze artikelen gemerkt zijn met eigen naam.

