PROTOCO VV IRENE GEBRUIK ACCOMMODATIE SEIZOEN 2020-2021

Naleving van dit protocol is voor iedereen verplicht. De instructies van bestuursleden,
jeugdcommissie en andere toezichthouders dienen opgevolgd te worden. Bij niet naleving heeft
het bestuur de mogelijkheid om de toegang tot het sportpark te ontzetten voor de betreffende
personen en het gebruik van de faciliteiten te verbieden. Voor alles geldt:

Denk aan de ander, gezondheid van alle mensen staat voorop
Sportpark
✓ van toepassing zijn de protocollen van NOC*NSF en de KHN (Koninklijke Horeca Nederland)
✓ er is een duidelijke routing naar ingang en uitgang
✓ voor buiten geldt maximaal 250 toeschouwers per veld zonder reservering en placering en zonder
gezondheidscheck
✓ voor binnen geldt maximum 100 bezoekers als de 1,5 meter afstand gewaarborgd is zonder
reservering en gezondheidscheck, wel placeren
Kantine
✓ bij gebruik van de kantine worden naam en telefoonnummer gevraagd en vastgelegd op een
registratieformulier. Deze gegevens worden uitsluitend bewaard voor de uitvoering van een
eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD, uitsluitend door de regionale GGD worden
opgevraagd en maximaal 14 dagen bewaard door de kantinebeheerder en wordt daarna vernietigd.
✓ INGANGEN: De voordeur. UITGANG: Via de bestuurskamer, volg de aanwijzingen op de vloer
✓ in de kantine gelden looproutes, volg de aanwijzingen
✓ er zijn alléén zitplaatsen in de kantine, terras en binnenplaats
✓ de plaatsen van tafels en stoelen zijn gemarkeerd. Tafels en stoelen mogen niet verplaatst worden
✓ het verlaten van de zitplaats dient zo veel als mogelijk beperkt te worden
✓ afhankelijk van drukte en toeloop, wordt komende periode bekeken of voor bezoek met tijdsloten
gewerkt moet worden
✓ spreekkoren aanheffen of zingen en schreeuwen bij wedstrijden is niet toegestaan;

Wedstrijden
voor 17 jaar en jonger
✓ per team wordt 1 kleedruimte ter beschikking gesteld voor omkleden en douchen
✓ kom bij voorkeur al omgekleed in sporttenue naar het sportpark

voor 18 jaar en ouder:
✓ leiders/trainers melden zich op het wedstrijdsecretariaat en volgen de instructies van de
toezichthouder op
✓ ✓ per team wordt 1 kleedruimte ter beschikking gesteld voor omkleden en douchen. Maximaal 8
personen tegelijkertijd in de kleedruimte toegestaan om 1,5 meter afstand te houden
✓ kom bij voorkeur al omgekleed in sporttenue naar het sportpark ✓ douchen maximaal 2 personen
(dus zo snel mogelijk)
✓ overige teamleden wachten “op hun beurt” buiten de kleedaccommodatie
✓ besprekingen wedstrijd en pauze buiten op of nabij speelveld
✓ indien het wedstrijdprogramma dit toelaat wordt een extra kleedruimte ter beschikking gesteld
door het wedstrijdsecretariaat
Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
✓ Ga direct naar huis en laat je testen wanneer bij 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 als iemand in jouw gezin positief getest is op het coronavirus
✓ Houd 1,5 meter afstand (uitzondering voor kinderen t/m 12 jaar)
✓ Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
✓ Ga voordat je naar de club gaat thuis naar het toilet
✓ Was vaak je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden
✓ Vermijd het aanraken van je gezicht en schud geen handen
✓ Indien bij een sporter/kaderlid/scheidsrechter corona wordt vastgesteld, moeten de richtlijnen van
de overheid worden gehanteerd. De GGD doet bron en contactonderzoek om de verspreiding van
het virus te voorkomen. De GGD geeft aan welke quarantaine maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan
per situatie en regio verschillen

