CORONAPROTOCOL VAN DE VERENIGING QUON te ZWOLLE
Vastgesteld de Buitengewone Algemene Leden Vergadering van 5 oktober 2021, van tijd tot tijd te actualiseren door
het Bestuur van Vereniging Quon
Contactgegevens voor vragen over het Protocol:
Jonathan Svirsky [lid en voorzitter], Lisette Wielink [lid en penningmeester]
quonleden@gmail.com
Corona Informatielijn Rijksoverheid: 0800 1351
Algemeen
Vereniging Quon wil en moet zich aan de Richtlijnen van het RIVM houden en de regels en de adviezen van de
Rijksoverheid en/of lokale overheden opvolgen. Dit protocol is opgesteld om praktisch houvast te geven voorafgaand, bij
aanvang, tijdens en na afloop van activiteiten en evenementen voor leden.
Vooraf aan het evenement
1. Dit protocol wordt op de internetpagina bij het bijbehorende evenement geplaatst, meegestuurd met de
deelnemersmail aan leden en is ook bij de ingang van het terrein te vinden.
2. Alle deelnemers worden erop geattendeerd dat zij alleen welkom zijn als ze de afgelopen 24 uur geen corona
verschijnselen hebben vertoond zoals neusverkoudheid, niezen, keelpijn, koorts, hoesten, kortademigheid, geur of
smaak verlies.
3. De corona checklist vind je op pagina 3 van dit protocol. Dit zijn de vragen die bij de gezondheidscheck op het
terrein worden gevraagd.
Bij aanvang van evenement of activiteit
1. Activiteiten van de Vereniging worden vooralsnog zoveel mogelijk online georganiseerd.
2. Evenementen voor LARP waar leden bijeen komen worden in de buitenlucht georganiseerd.
3. Evenementen voor LARP zijn uitsluitend toegankelijk voor leden, met uitsluiting van bezoekers, introducees en
geïnteresseerden.
4. Gedurende de evenementen wordt de 1,5 regel op het spelterrein losgelaten, zoals ook in de rest van de samenleving
het geval is.
5. Als extra maatregelen om de veiligheid van de deelnemers en het team beter te kunnen bewaren, zullen we gebruik
maken van zelftesten voor iedereen bij aanvang van het weekend.
6. Ongeacht of een deelnemer wel of niet gevaccineerd is, deze test is er voor iedereen en wordt gedaan op het terrein
door jou zelf.
7. De incheck wordt opgedeeld in twee gedeeltes, de ‘test-incheck’ en de ‘spel incheck’.
8. De ‘test incheck’ bestaat uit het afnemen van een zelftest en een gezondheidscheck met de ‘corona checklist’.
9. Bij activiteiten op Quon-spelterrein te Ommen [Ada’s Hoeve] zal de ‘test incheck’ staan op de grasparkeerplaats,
oftewel de grote parkeerplaats direct naast het spelterrein van Quon. De test wordt ter plekke verstrek tegen kostprijs
(€ 3,50), tenzij de kostprijs van de test al is voldaan in het deelnamebedrag.
10. Zorg dat je voor het afnemen van de test nog afstand kunt houden van anderen, of zoveel mogelijk bij je eigen auto
blijft. Na 15 minuten heb je de uitslag:
a. Wanneer deze negatief is keer je terug naar de ‘test incheck’. In verband met privacy zullen we daar niet
vragen om het testresultaat te tonen, maar zullen we een paar vragen stellen als onderdeel van de
gezondheidscheck, o.a. of je in de laatste 10 dagen positief bent getest of dat je aan corona gerelateerde
klachten hebt. Wanneer je op al deze vragen ‘nee’ kunt beantwoorden krijg je toegang tot het speelterrein.
Wie weigert om de vragen van de gezondheidscheck te beantwoorden, kunnen we geen toegang
verschaffen.
b. Wanneer je positief test vragen we je het parkeerterrein te verlaten. Mocht je onverhoopt in een auto hebben
gezeten (nauw contact) waarbij één iemand positief getest heeft, dan vragen we je ook het terrein te verlaten
om risico op besmetting zo klein mogelijk te houden. Je deelname zal in beide gevallen uiteraard geldig
blijven voor een volgende Quon.
11. Wanneer je negatief bent getest en de gezondheidscheck hebt doorlopen kun je door naar de ‘spel incheck’ in het
dorp. Vanaf 15:00 tot 20:00 uur zal er altijd iemand van het team aanwezig zijn bij de test-incheck op de gras
parkeerplaats voor het uitdelen van de zelftesten en de gezondheidscheck.
12. Mocht je van tevoren al weten dat je buiten deze tijden het terrein op wilt, stuur dan even een mail naar
quonpersonages@gmail.com met als onderwerp ‘Aankomst terrein’ om aan te geven wanneer je hoopt te komen,
dan kunnen wij zorgen dat er rond die tijd iemand aanwezig is.

Het is natuurlijk goed mogelijk dat je ver moet reizen en van tevoren al zeker wilt zijn dat je niet direct weer naar huis
moet als je positief bent getest (zeker wanneer je met het ov terug zou moeten). We raden iedereen die dat wilt aan om
voor de zekerheid ook thuis alvast jezelf te testen. De keuze is hierin geheel aan jezelf.
Tijdens een activiteit of evenement
De garantie die de zelftesten bieden, werkt natuurlijk het beste wanneer iedereen gedurende het weekend in de bubbel
van het terrein blijft. Dit is niet iets wat we van mensen zullen afdwingen; we vragen iedereen om hierin zelf
verantwoordelijkheid te nemen.
Eigen Risico
Daarnaast willen we ook eerlijk zijn over het feit dat we ook met deze maatregelen het risico niet volledig kunnen
verwijderen: deelname blijft daarom een afweging die iedere deelnemer voor zichzelf moet maken en voor eigen risico.
Na afloop van een activiteit of evenement
Wanneer er binnen vijf dagen na afloop van een activiteit of evenement bij een lid klachten ontstaan, graag het bestuur
(quonleden@gmail.com) op de hoogte brengen. Zij kunnen in overleg met de betreffende persoon de deelnemers van het
evenement informeren.
We vragen om jullie begrip en geduld voor deze extra maatregelen.

CORONA CHECKLIST – VERENIGING QUON
Als onderdeel van het Coronaprotocol bij activiteiten en evenementen

Heb je de afgelopen 24 uur last gehad van corona gerelateerde klachten (neusverkoudheid, niezen, keelpijn, koorts,
hoesten, kortademigheid, geur of smaak verlies)?
❏ Ja
❏ Nee
Heb je in de afgelopen 10 dagen nauw contact gehad met iemand die milde coronaklachten vertoond met koorts of
benauwdheid, of iemand die positief heeft getest op corona?
❏ Ja
❏ Nee
Ben je in de afgelopen 10 dagen positief getest op corona?
❏ Ja
❏ Nee

