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Természetesen a Coronavirus is nagyon elfoglalt minket, nem utolsósorban azért, mert a verseny 

nem tudott folytatódni az eredetileg tervezett napon, májusban. Szerencsére új dátumokat találtunk, 

és a verseny most már a naptárban van, 2020. október 16-18-ig. De különleges intézkedéseket 

teszünk a játékosok, a legénység és a tisztviselők, a vendégek és a látogató rajongók biztonsága 

érdekében. Kapcsolatba lépünk és konzultálunk a Haaglanden biztonsági régióval, a hágai 

önkormányzattal és a Holland Dartsbond NDB-vel arról, hogy mi lehetséges és mi nem. A kormány 

politikájában sokat változni fog akkor és mostanáig, de betartunk minden szabályt és ennél is többet. 

 

Szerencsések vagyunk, hogy mivel ez egy Európa bajnokság, már fel is vettünk egy profi elsősegély-

csapatot (a saját legénységünkön belül már magasan képzett emberek mellett). A csapatot Miranda 

van Wezendonk, a mindennapi életben dolgozó ICU vezet, aki a mentõszobában is menedzser. 

 

Minden belépőt infravörös hőmérővel vesznek fel, így érintkezés nélkül a hőmérsékletet veszik fel 

(minden alkalommal, azaz kívülről és visszatérve, új letapogatás történik). Ha kiderül, hogy valakinek 

láz van, vagy egyéb gyanús tünetei vannak, Mirandát fel kell hívni további értékelésre. Kétség esetén 

orvoshoz kell fordulni. A Corona gyanúsítottnak besorolt emberek nem jönnek hozzánk. 

Megbeszéljük, vajon gondoskodnunk kell-e az orvoshoz történő szállításról vagy a kórházba 

szállításáról. Egyáltalán nem vállalunk kockázatot. 

 

Ezen túlmenően szigorúan betartjuk a másfél méter távolságot is, feltéve, hogy ez továbbra is 

kötelező; ez nekünk tűnik. Van futóvonalak, feliratok és egy olyan rendszer, ahol a játékosok kijelölt 

helyet kapnak, amikor ellenfelük játszik. Csak akkor szabad menni az ó, ha az ellenfél elfoglalta a saját 

várakozási helyzetét. Ezt a legénység figyeli a játék során. 

 

Csapatunk védőruházatot kap tőlünk maszkokkal, szemüvegekkel, kalapokkal, kesztyűkkel és 

kötényekkel. Minden orvosi minőségű, eldobható és mindig időben cserélhető (például a 

szájmaszkok csak 100% -ban működnek három órán keresztül). Három WC-vel rendelkezünk, és ezek 

bejáratánál a legénység tagja-1 van, három 30 cm magas csészével (trófeával). Ha WC-be megy, akkor 

kap egy ilyen poharat, és utána átadja azt a 2-es személyzet tagjának, aki fertőtleníti a WC-t, és ezt 

megteszi a kupával, még mielőtt az 1. személyzet tagja visszanyeri. Nem érhető el kupa a legénység-

1-nél, akkor a WC-t nem lehet használni. Ugyanazt a rendszert használjuk a játékosok számára, ahol 

maximum hat játékos dobhat be egyszerre. 

 

Egyelőre legfeljebb 100 embert számolunk az épületben, beleértve a legénységet. Az ütemtervet 

ennek megfelelően módosítjuk. Néhány résztvevő reggel játszik, másik része délután. A lemaradt 

játékosok és a rajongók számára külön szobát állítunk fel a Leonardo Royal Hotel Den Haag sétányán, 

ahol a játékosok és a személyzet tartózkodik, és számos kódolt élő közvetítést mutatunk be; minden 

játék ott látható, függetlenül attól, hogy melyik bíróságon játsszák. Kisebb belépési díjat kérünk a 

nem játékosok számára (a vírus miatt felmerülő többletköltségek elég nagyok), a játékosok ingyenes 

belépést biztosítanak. Ugyanazokat a szabályokat alkalmazzuk, mint a játszószobában. Csak a WC-k 

nagyobb mennyisége miatt a szálloda WC-szabályait kell alkalmazni. Szintén megvan a hőmérséklet-



letapogatás belépéskor (szintén minden alkalommal), a „speciálisan öltözött” személyzet, a 

sétavezetékek és így tovább. 

 

Intézkedéseinkkel sokkal tovább haladunk, mint amire szükségünk van. Pontosan azért, mert tudjuk, 

hogy minden ember sebezhető, és a legtöbb résztvevő különösen sebezhető. Ezért vagyunk a 

lehető legvigyázatosabbak, és teljes mértékben követjük a kormány ajánlásait és kötelezettségeit. 
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