Algemene regels “Het Sportpark aan de Oranjesingel 22”
Het sportcomplex van Sportclub Doesburg is tijdens jeugdtrainingen en/of
jeugdwedstrijden toegankelijk voor ouders en overige toeschouwers.
Daarbij geldt dat ouders/toeschouwers anderhalve meter afstand moeten
houden tot elkaar en tot de spelers, tenzij ze uit één huishouden komen.
Ook voor de vrijwilligers (trainers, leiders en grensrechters) van Sportclub
Doesburg geldt dat anderhalve meter in acht moet worden genomen t.o.v.
de spelers tenzij ze uit één huishouden komen.
Geforceerd stemgebruik langs en in het veld, zoals schreeuwen, is niet
toegestaan.
Hygiëne
Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen!
Ga direct naar huis wanneer er klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts
en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
Houd anderhalve meter afstand met personen van 18 jaar of ouder
(uitzondering tijdens het sporten). Vermijd drukte. Was vaak je handen met
water en zeep. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
Vermijd het aanraken van je gezicht. Schud géén handen.
Melding Corona besmetting
Ben jij besmet met het Coronavirus (geweest) en ben jij tijdens de
besmetting bij Sportclub Doesburg geweest dan verzoeken wij jou om dit te
melden bij ons, zodat wij actie kunnen ondernemen. Je kunt dit doen door
een mail te sturen naar r.hartgers1@chello.nl.

Gebruik kleedkamers (douches), wc’s en materiaalhok
Bij de entree van het kleedgebouw staat een dispenser met desinfectiemiddel,
gebruik deze bij het betreden van het gebouw.
Jeugdspelers tot 18 jaar mogen gezamenlijk in één kleedkamer omkleden en
douchen en hoeven daarbij géén anderhalve meter in acht te nemen. Jeugdspelers
vanaf 18 jaar moeten bij het omkleden en douchen wel anderhalve meter in acht
nemen.
De wc’s op de begane grond (in de hal met de kleedkamers) kunnen worden
gebruikt door de spelers en begeleiding.
Alléén trainers en overige vrijwilligers hebben toegang tot het materiaalhok om
ballen, hesjes en pionnen op te halen en terug te brengen.
De spelers gebruiken tijdens de trainingen en wedstrijden een eigen bidon en er
wordt dus niet uit de kraan gedronken! De kraan in je kleedkamer mag uiteraard
wel worden gebruikt om je eigen bidon te vullen.
We wensen iedereen ontzettend veel voetbalplezier toe en doen een beroep op
ieders gezond verstand.
De JeugdCommissie van Sportclub Doesburg,
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