
Corona protocol Fc-Purmerend 
 
Welkom bij Fc-Purmerend, “tof dat je er bent”!  
Ook wij hebben te maken met de diverse 
maatregelen en vertrouwen erop dat wij op jullie 
kunnen rekenen. 
 
Hier nog even de (actie)punten; 

 Houd je je aan de veiligheidsmaatregelen zoals deze zijn opgesteld door 
het RIVM: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 

 
 Volg de looproutes die op het complex aangegeven zijn met de pijlen. De 

kantine mag alleen betreden worden door de voordeur  (normale ingang 
in het verlengde van de trap) en alleen verlaten worden door de 
terrasdeuren.  

 
 Als je de kantine betreedt vul je jouw contactgegevens in (en doe deze in 

de doos). Uiteraard wordt gebruikt gemaakt van de beschikbare 
desinfecterende handgel. 

 
 In de kantine en op het terras mag men alleen zitten op de beschikbare 

plaatsen. Het aan de bar “hangen” is niet toegestaan. Als de kantine te vol 
is word je verzocht deze niet te betreden (er zijn alleen zitplaatsen 
beschikbaar). 

 
 De teams worden verzocht direct naar de  kleedkamers te gaan. Kom 

zoveel mogelijk aangekleed naar ons complex. Wij kunnen vanwege de 
capaciteit helaas geen 2 kleedkamers aanbieden. Houd teambesprekingen 
zoveel mogelijk op het veld. 

 
 De douches kunnen niet gebruikt worden. 

 
 Langs de lijn verwachten wij van de toeschouwers dat ze op 1,5 meter van 

elkaar staan.   
 

 Spelers boven de 18 jaar moeten in de dug-out anderhalve meter afstand 
houden, dit geldt uiteraard ook voor de begeleiding. 

 
 Schud geen handen, ook niet met medespelers, teambegeleiding of 



scheidsrechters. Een alternatief is de “de box” of de “elleboog” 
 
 
 

 Deel geen bidons en neem je eigen bidon mee. 
 

 Het is op en rondom het veld niet toegestaan om te schreeuwen. 
 

 Ouders worden verzocht zo min mogelijk de kleedkamers te betreden, 
alleen als kinderen hulp nodig hebben met omkleden. Als dat niet het 
geval is mag alleen de coach/trainer de kleedkamers betreden. 

 
 Kom je uit een risicogebied? Ga in quarantaine en kom niet naar ons 

complex. 
 

 Heb je last van o.a neusverkoudheid, benauwdheid, verlies van reuk 
/smaak? Blijf thuis! Dit geldt ook voor de gezinsleden. 

 
 Bij het rijden van ouders naar een uitwedstrijd wordt geadviseerd om een 

mondkapje te dragen, als er iemand in de auto komt zitten die geen 
onderdeel uitmaakt van het gezin. Spreek ajb niet bij de club af!  

 
 Als laatste het dringende en vriendelijke verzoek om zich aan de richtlijnen 

te houden. Wij willen voorkomen dat wij genoodzaakt zijn de kantine of 
het hele complex te sluiten. 
 

Ondanks alle maatregelen hopen wij dat wij allemaal in goede gezondheid naar 
de wedstrijden kunnen kijken. Hou rekening met elkaar en vergeet niet dat alle 
functionarissen op de vereniging dit werk ook vrijwillig doen! 
 
Hou vol want alleen samen krijgen wij corona onder controle. 
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