Corona protocol vv Renado seizoen 2020-2021
Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen (voor alles geldt: gezond verstand gebruiken
staat voorop)
-

-

-

-

-

Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen
hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,
verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak en laat je testen;
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer
sporten en naar buiten;
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus
(COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon
nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot veertien dagen na het laatste contact
waarop deze persoon nog klachten had (volg hierin het advies van de GGD);
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;
Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met
iemand bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder; tussen een minderjarige en
een volwassene ook 1,5 m afstand houden.
Vermijd drukte;
Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
Vermijd het aanraken van je gezicht en schud geen handen;
Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en
spreekkoren, is niet toegestaan;

Gebruik van kleedkamers senioren:
-

-

De 1,5 meter hoeft gedurende de sportactiviteit, als dat noodzakelijk is voor de
uitoefening van de sport, niet in acht te worden genomen. Voor en ná de
sportactiviteit geldt de algemene norm voor wat betreft de 1,5 meter afstand wel.
Per training/ wedstrijd wordt er per team gebruik gemaakt van 2 kleedkamers, dit om
de 1,5 meter te kunnen waarborgen.
Wanneer douchen noodzakelijk is, dit ook op 1,5 meter.
Hou ramen en deuren van de kleedkamers open, dit om een goede ventilatie
mogelijk te maken.
Wanneer er gebruik wordt gemaakt van Bidons, dan heeft elke speler een eigen
bidon of neemt deze zelf mee.

Gebruik van kleedkamers jeugd:
-

Voor de jeugd tot 18 jaar geldt dat er geen rekening hoeft te worden gehouden met
de 1,5 meter afstand regel.
Bij de trainingen van de jeugd (RVLC) geldt dat we, net als voor de zomerstop, van
hen vragen hun thuis om te kleden en na afloop van de training thuis te douchen.
Op wedstrijddagen is er voor de jeugdteams 1 kleedkamer per team beschikbaar.
Voor leiding, scheidsrechters en ouders geldt dat ze wel gepaste afstand moeten
houden.
Hou ramen en deuren van de kleedkamers open, dit om een goede ventilatie
mogelijk te maken.
Wanneer er gebruik wordt gemaakt van Bidons, dan heeft elke speler een eigen
bidon of neemt deze zelf mee.

Wanneer er meerdere wedstrijden op een zaterdag/ zondag zijn, proberen we hier
rekening mee te houden, dit door de aanvangstijden zo in te plannen dat er voor iedereen
genoeg ruimte is.

Regels voor bezoekers:
-

Wij hanteren voor ons sportpark een maximaal aantal bezoekers van 250, dit geldt
voor buiten. (Dit aantal toeschouwers is exclusief Bestuursleden, officials, vrijwilligers
en medewerkers (sporters).)
Volg te allen tijde de looproutes die aangegeven zijn op het sportpark en in de
kantine.
Wij vragen bezoekers hun contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen
met de verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering
van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. (De gegevens worden 14
dagen bewaard op basis van de AVG richtlijnen).
Wanneer je het sportpark bezoekt bij aanvang je handen desinfecteren op de
daarvoor aangewezen locatie.
Iedereen in het publiek vanaf 18 jaar en ouder moet langs de lijn 1,5 meter afstand
houden.
Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en
spreekkoren, is niet toegestaan;
Kom maximaal tien minuten voor aanvang van de activiteit.

-

-

Regels in de kantine:
-

Wij hanteren in de kantine (incl. luifel) een maximaal aantal bezoekers van 75.
Volg te allen tijde de looproutes die aangegeven zijn op het sportpark en in de
kantine.
Wanneer je de kantine bezoekt bij aanvang je handen desinfecteren op de daarvoor
aangewezen locatie.
Bezoekers van de kantine, hebben te allen tijde een zitplaats.
Staan bij tafels mag niet.
Zet zelf geen stoelen bij een tafel, en ga niet schuiven met stoelen.
Houd bij het plaatsen van een bestelling rekening met onze vrijwilligers, ook hier
geldt de 1,5 meter afstand regel.
Betaal (het liefst) met de pin.

Algemeen:
- Mocht je nog vragen hebben omtrent dit protocol, meld je dan bij één van de
bestuursleden. Deze zijn eindverantwoordelijke, en proberen er zorg voor te dragen
dat alles in goede banen wordt geleid. Echter zij zijn geen politieagenten. Wij als
bestuur gaan er dan ook vanuit dat één ieder zijn gezonde verstand gebruikt.

