Corona Protocol VV Monnickendam, 30 september
Basisregels veiligheid en hygiëne
•
•
•

•
•
•
•
•

voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
heb je klachten? Blijf thuis, ga niet naar de sportaccommodatie en laat je testen;
ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van
reuk of smaak;
houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
dit geldt dus ook wanneer je als toeschouwer langs de lijn staat
vermijd drukte;
was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie (handgel op de club
aanwezig)
schud geen handen;

Toeschouwers
•
•
•
•

Zowel bij trainingen als wedstrijden zijn toeschouwers niet toegestaan
Kinderen mogen bij thuiswedstrijden en trainingen gebracht worden, maar ouders mogen niet blijven
kijken
Een uitzondering wordt gemaakt voor ouders die jeugdelftallen van en naar uitwedstrijden rijden. Zij
worden gerekend onder begeleiding en mogen wel aanwezig zijn bij de wedstrijden
Kijk voor de zekerheid altijd even op de website van de club die je gaat bezoeken, mogelijk hanteren zij
afwijkende regels en staan zij ook bezoekende ouders niet toe

Kantine VV Monnickendam
•
•
•

Tot nader order is de kantine van VV Monnickendam gesloten
Alleen voor uitgifte van thee / limonader is er iemand aanwezig
De toiletten in de kantine zullen geopend zijn voor begeleiding van de teams

Kleedkamers
•
•
•

Voor de jeugd t/m 18 jaar geldt dat er geen afstand gehouden hoeft te worden (m.u.v. de trainers /
coaches);
Voor personen boven de 18 geldt dat er maximaal 6 personen tegelijk in één kleedkamer mogen zijn en
er maximaal 2 mensen tegelijk mogen douchen;
Buiten de spelers en technische staf is er verder niemand anders in de kleedkamers.

Wanneer er Corona wordt geconstateerd bij 1 van de leden dan gaat het volgende protocol in werking:
•
•

•

De speler ligt zijn trainer en begeleiding in;
Afhankelijk van het moment van oplopen van corona, wordt nagegaan of de overige spelers met
hem/haar in contact zijn geweest;
Is dit het geval zal iedereen die in contact is geweest met betrokkenen in quarantaine moeten en
contact moeten opnemen met de GGD;
Op dit moment besluit het bestuur of een volledig team tijdelijk wordt stilgelegd;

•

Verder volgen we de aanwijzingen van GGD.

•

