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   Circuit eisen en medische inzet  
                                                                                                                                  (Versie 8/9/2020) 

Overwegingen:  

Standaard dient iedereen de maatregelen te volgen zoals voorgeschreven door de 

Rijksoverheid/ RIVM. Dat geldt op elk moment dus aanpassen aan de dan geldende situatie 

en richtlijnen. 

Er wordt van uit gegaan dat rijders en begeleiders die ziek zijn, koorts hebben, hoesten etc. 

NIET aanwezig zullen zijn. Daar dient bij het betreden van het circuit nadrukkelijk op 

gewezen te worden door de organisator.  

Het risico op het krijgen van Covid19 is momenteel al laag en het ontwikkelen van een 

ernstig ziektebeeld ook. De hulpverlening is van veel groter belang dan het voorkomen van 

Covid19 overdracht. Desondanks moeten we veilig blijven werken zeker met dichtbij contact 

bij hulpverlening en het aantal contact medewerkers/ hulpverleners dient zo beperkt 

mogelijk te zijn. Buiten verblijven geeft amper risico mits voldoende= 1,5 meter afstand 

wordt gehouden en dat heeft de voorkeur. Binnen dient extra geventileerd te worden en is 

als zorg voor elkaar het zeer dringend advies mondkapjes te dragen. 
 

Circuit publieksruimte en rennerskwartier 

Op het circuit dienen het publiek, verzorgers, begeleiders en alle officials zich aan de 

afstand 1,5 meter richtlijn te houden ook bij de start en finish gebieden. De mogelijke 

verkeersstromen ook van rijders dienen zichtbaar gemaakt te worden door markeringen. 

Rijders dienen zich voor en na de wedstrijd op afstand van elkaar te houden. In het 

rennerskwartier zullen de voertuigen op afstand geplaatst worden door de organisatie en 

alle deelnemers dienen zich daaraan te houden. 
 

Kantine en sanitaire maatregelen 

Afgesloten ruimtes geven een hoog besmettingsrisico, kantines kunnen beter buiten 

serveren op een ruim terras met afhaal service en iedereen dient voldoende afstand te 

houden. De organisator zorgt voor een buiten-gelegenheid om handen te wassen met 

stromend water, zeep in een pompje of dispenser en voldoende papieren handdoeken. 

Binnen gelden strikte afstandsmaatregelen, moet extra geventileerd worden en geld het 

zeer dringend advies tot het dragen van mondkapjes om overdracht te voorkomen .  

De toiletruimte moet ook continu goed geventileerd te worden. Gebruikers zorgen voor 

schoonmaken na het gebruik. De middelen daarvoor dienen klaar te liggen.   

 

Inrichting hulpverlening bij wedstrijden:  

De wedstrijden worden ingericht volgens het MIT/Spottersmodel dus een Medisch 

Interventie team met licentie wedstrijd-arts en acute zorg verpleegkundige en een team 

ondersteuner vanuit de club liefst een EHBO’er. De Spotters (mogen ehbo of Bhv of clublid 

zijn) in het veld werken als enkelpost waarnemers die observeren, signaleren en 

communiceren met de wedstrijdarts zonder inzet van eigen veld-handelingen, zie circulaire 

MIT/Spottersmodel. Hierdoor wordt het aantal contact momenten en het overdracht/ 

besmettingsrisico risico beperkt.  
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Medische post situatie en inrichting 

De medische post dient aan het circuit gelegen te zijn op een plaats met directe toegang 

tot het circuit en bereikbaar voor een ambulance conform de eisen zoals vermeld in het 

medisch reglement sub 1 a,b,c. nu met nu extra aandacht voor een goede ventilatie. 

De medische post/ behandelruimte dient na iedere patiënt extra geventileerd en 

schoongemaakt te worden. Denk aan ramen die open kunnen en beschikbaarheid van 

schoonmaak materialen en een handenwassen mogelijkheid. De verblijfstijd moet beperkt 

gehouden worden. Behandeling in de buitenlucht is vaak een betere optie zijn waarbij 

privacy kan worden verkregen met een afscherming b.v. een deels open tent.  

 

Medische opvang door het medisch team:   

Bij ieder patiëntcontact worden altijd eerst de standaardvragen van de Fed. Med. Spec. 

doorlopen gevolgd door meting van de saturatie en lichaamstemperatuur door de arts of 

verpleegkundige om een actieve Covid19 infectie uit te sluiten.  

Beperk het aantal personen in de medische post. Alleen de behandelaar(s) die nodig zijn en 

liever géén begeleider met de patiënt naar binnen. Alleen bij personen jonger van 13 jaar 

maximaal 1 begeleider. Na ieder patiëntcontact de ruimte goed ventileren, schoonmaken en 

handen wassen. De organisatie dient de middelen en mogelijkheden te realiseren.  

Reanimatie advies van de reanimatieraad volgen bij voorkomende gevallen of anders 

conform de competenties/ vaardigheden van het behandelteam. De wedstrijdarts is 

bepalend voor het beleid in het medische team. 
 

Persoonlijke beschermingsmiddelen hulpverleners: 

Als persoonlijke bescherming van de medische hulpverleners de 3 MIT-leden kan volstaan 

worden met handschoenen en gelaatsmasker. Voor hulpverleners met een verhoogd risico 

wordt een eigen spatbril geadviseerd en/of FFP2 masker. De middelen dienen gedragen te 

worden bij patiëntencontact. Alleen als de verdenking op Corona is uitgesloten kan volstaan 

worden met alleen handschoenen.  

Bij ieder slachtoffer wordt bij meting van SpO2 >90% en temperatuur <38o een normaal 

protocol gevolgd en bij een afwijkende waarde een strikt protocol uitgevoerd.  

De Spotters hebben geen specifieke bescherming nodig mits zij zich houden aan hun 

taakopdracht. Dat geldt ook voor spontane helpers bij het dragen van een brancard bij een 

normaal protocol.  

Van ieder contact in de medische post dient de contactlijst bijgehouden te worden dus van 

zowel hulpverleners, patiënten en begeleiders. Bij te houden door een medisch teamlid en 

na afloop in de enveloppe -medische geheim- gevoegd te worden voor de med. cie MON. 

 

Na het evenement: 

Elke deelnemer, begeleider/ verzorger/ bezoeker, MON- of clubofficial is verplicht te 

melden aan de MON wanneer hij of zij binnen 14 dagen na het evenement de diagnose 

COVID-19 krijgt. De contactenlijst van de medische inzet wordt dan gebruikt voor het 

verdere contacten onderzoek door de GGD. 8 weken na een wedstrijd zal de contactenlijst 

vernietigd worden door de medische commissie van de MON.  
 

Bij vragen of opmerkingen graag bericht aan med@mon.nl 
 

Namens de medische commissie MON 


