Rood-Wit corona protocol najaar 2020 – met ingang vanaf 15 augustus 2020
Voor iedereen gelden onderstaande maatregelen.
- Gezond verstand gebruiken staat voorop.
- Heb je klachten? Blijf thuis 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: dit geldt voor iedereen;
- Houd 1,5 m afstand (uitzondering tijdens het sporten en voor personen t/m 17 jaar
onderling);
- Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
- Schud geen handen;
- Je volgt op de locatie de aanwezige looproutes en andere aangegeven maatregelen.
Voor sporters en betrokken vrijwilligers:
- Je houdt voor en na het sporten en tijdens rustmomenten 1,5 meter afstand (vanaf 18 jaar);
- Vermijd fysiek contact dat niet noodzakelijk is, zoals tijdens het vieren van een doelpunt of
bij een wissel;
- Neem je eigen bidon mee naar trainingen en wedstrijden;
- Materialen worden na elke training/wedstrijd schoongemaakt;
- Tijdens de autorit bij uitwedstrijden draag je een mondkapje (met uitzondering voor
kinderen t/m 12 jaar). Je zorgt voor je eigen mondkapje;
- Bij thuiswedstrijden wordt 1 lange zijde van het veld gereserveerd voor (wissel)spelers en
trainers. Publiek neemt plaats aan de overige zijdes;
- De kleedkamers zijn beperkt beschikbaar. De 1,5 meterregel dient in acht genomen te
worden vanaf 18 jaar. We adviseren je om waar mogelijk thuis om te kleden en te douchen.
Kantine
- Maak alleen gebruik van de aangewezen zitplaatsen;
- Bij gebruik van de zitplaatsen is registratie van persoonsgegevens verplicht;
- Staand je consumptie nuttigen in de kantine is niet toegestaan;
- Je volgt net als op de rest van de accommodatie de looproute en andere aangegeven
maatregelen.
Er is geen aangewezen corona-coördinator meer aanwezig. We verwachten dat sporters, trainers,
kantinepersoneel en andere aanwezigen hun verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot het
handhaven van de corona maatregelen.
We verzoeken om bij besmetting dit kenbaar te maken bij één van onderstaande contactpersonen
zodat we indien nodig aanvullende maatregelen binnen de vereniging kunnen nemen.
Contactpersonen:
David André
Sabine Krooneman

0628712623
0629819161

We kijken uit naar een mooie en sportief veldseizoen!
Het Bestuur

