
   

 

Maatregelen corona Triavium – Verenigingen 

 
Opening: 
Per 29 augustus 2020 is Triavium ijsbaan geopend voor ijshockeybaan verenigingen.  
 
 
Samen zorgen we voor een sportief en veilig ijssportseizoen: 
-Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten). 
-Blijf thuis als jij verkoudsheidsklachten  of koorts hebt. 
-Zorg voor extra hygiëne, was je handen regelmatig en maak gebruik van de aanwezige 
desinfectiepunten. 
-Gasten hebben vanaf 15 minuten voor aanvang van de gehuurde ijstijd toegang tot Triavium. Voor 
ijshockeyspelers is dit 30 minuten. Het advies is om zo laat mogelijk naar de ijsbaan te komen. 
- Ga na het sporten direct naar huis, zodat de verblijfsduur zo kort mogelijk is. 
-Volg aanwijzingen van medewerkers op en respecteer de regels zoals die in verband met corona 
zijn opgesteld. 

 
Kleedkamers en douches: 
Sporters dienen zich zoveel als mogelijk thuis om te kleden.  
De kleedkamers zijn toegankelijk. De douches mogen niet gebruikt worden. 
In de kleedkamers dienen volwassenen te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar te houden.  
Na gebruik van de kleedkamers, tot half uur na ijstijd, maakt de gebruiker de ruimte veegschoon 
en desinfecteert de ruimte met aanwezige desinfectiematerialen. Deze staan klaar in elke 
kleedkamer. 
 
 
Toegang tot ringbaan: 
Iedere huurperiode heeft een eigen toegang tot de ringbaan. Deze toegang is tevens de uitgang. Er 
wordt een tweede toegang bij de opgang via de funbaan gecreëerd. Verenigingen krijgen nog 
bericht wie welke toegang gaat gebruiken. 
Na binnenkomst en vóór betreding van de ringbaan dienen gasten 1,5 meter afstand van elkaar te 
houden. Ook tijdens het aan- en uittrekken van de schaatsen.  
 
 
Toegang tot ijshockeybaan: 
Sporters mogen de ijshockeybaan pas betreden als de ijshockeybaan verlaten is door eerdere 
sporters. Bij het verlaten en het betreden van de ijshockeybaan dienen volwassen sporters te allen 
tijde 1,5 meter afstand van elkaar te houden.   
 
 
Looproutes: 
Binnen Triavium gelden geen verplichte looproutes. Gasten dienen zoveel als mogelijk rechts aan 
te houden en dienen te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar te houden. 
 



   

 

Horeca: 
De eerste weken van het seizoen is er geen horeca geopend, in ieder geval t/m 13 september. We 
gaan nog bekijken hoe  en wanneer we de horeca gaan opstarten op basis van de dan geldende 
coronamaatregelen. 

 
Tribune ijshockeybaan: 
Tribune is toegankelijk. Daar moeten gasten te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar houden. 
 

Veilige sportomgeving: 
Wij hopen dat we samen deze regels kunnen naleven om zo voor iedereen een prettige en veilige 
sportomgeving te creëren.  
De regels kunnen gewijzigd worden op basis van de coronamaatregelen door het Rijk, RIVM of 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. 

 


