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Corona Protocol Pers:  
  
 
Algemene regels:  

• Houd 1,5 meter afstand van elkaar  
• Kom niet naar Thialf als je gezondheidsklachten hebt, zelfs als je lichte keelpijn hebt of licht 
verkouden bent.  
• Hoest en nies in je elleboog, niet in je hand.  
• Als je in contact bent geweest met iemand die het Covid-19 virus heeft, ben je niet welkom in 
Thialf en moet je in quarantaine voor 10 dagen.  
• Als je zelf het Covid-19 virus hebt gehad moet je tenminste 24 uur klachtenvrij zijn om naar 
Thialf te komen.  
• Het aanmoedigen van sporters d.m.v. schreeuwen en juichen is niet toegestaan.   
• Het dragen van een mondkapje is verplicht voor iedereen die in Thialf verblijft.  

  
 

Aankomst bij Thialf:  
Wanneer je bij Thialf aankomt, neem je de ingang naast de hoofdingang (volg de borden 
‘Shorttrack’). Hier wordt eerst de gezondheidscheck en temperatuurmeting gedaan. Als de 
gezondheidscheck goed is, mag je 
doorlopen. https://webshop.thialf.nl/HealthCheck/index.php?taal=NL. Deze check kun je vanaf 24 
uur voor aankomst al doen. Als je temperatuur (na dubbelcheck) 38 ℃ of hoger is, mag je Thialf niet 
in. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt.   
Na deze check ontvang je je accreditatie en meld je je bij de persruimte van Thialf bij Carl Mureau. 
Daar ontvang je je hesje (voor de fotografen) en verdere instructies.  
Let op: deze wijze van inchecken wordt iedere dag gedaan. Op zaterdag en zondag ontvang je een 
sticker op je accreditatie ten teken dat je de check doorlopen hebt.  
  
 

Lunch/Catering  
De lunch is in de persruimte en wordt ca. een half uur voor aanvang van de warming up geserveerd 
met lunchpakketten. 
  
 

Gezondheidsklachten op de wedstrijddagen  
Mocht je op de wedstrijddagen gezondheidsklachten krijgen, meld dit dan gelijk bij het OC en verlaat 
z.s.m. de ijsbaan. Je dient je te melden bij de GGD voor een test en bij een positieve test het OC te 
informeren (naast het reguliere bron- en contactonderzoek dat plaats zal vinden).  

  
 

Fotografen  
Op het middenterrein aan de Westzijde is een plek toegewezen voor fotografen. Hier kunnen 
maximaal zes mensen staan. Mogelijk is dit niet voldoende om iedereen de hele dag te faciliteren. In 
dat geval geldt: wissel elkaar af. Het is niet toegestaan om op een andere plek langs de baan te staan 
en je zult daarop aangesproken worden.  
  
We verzoeken jullie met klem rijders niet te vragen bij elkaar te poseren. De KNSB zal hierop toezien.  
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Schrijvende pers  
De schrijvende pers zal tijdens de ritten plaats moeten nemen op de tribune 
op in de persruimte. Aan het eind van elke wedstrijddag is er gelegenheid 
om in de mixed zone korte interviews te houden, op minimaal 1,5 meter 
afstand. De mixed zone wordt ingericht bij de ingang van de oude tunnel, 
aan de Oostzijde van Thialf. Houd je daar aan de instructies van onze persvoorlichter. Bij het gebruik 
van microfoons is een ‘hengel’ verplicht. 
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