Coronaprotocol SV Vrone
Dit protocol gaat in vanaf woensdag 26 januari
• zijn toegestaan op het Vrone complex. Wel dienen personen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand
tot elkaar te houden wanneer zij niet uit hetzelfde huishouden komen.
• Kleedkamers Toeschouwers zijn geopend. Het kleedkamergebouw mag alleen worden betreden door
spelers en directe begeleiding van de teams. Voor ouders zijn deze niet toegankelijk.
• Voetballers van 18 jaar en ouder dienen in het bezit te zijn van een CTB wanneer zij de kleedkamer
betreden.
• Sporters van 13 jaar en ouder moeten een mondkapje dragen in de binnenruimtes van de
sportaccommodatie.
• Vrijwilligers van Vrone en bezoekende verenigingen die voor uitvoering van hun werkzaamheden de
kantine of het kleedkamergebouw moeten betreden hoeven geen geldig CTB te tonen.
• Ouders die meerijden naar uitwedstrijden gelden als toeschouwer en moeten voor het betreden van
de kantine een CTB laten zien.
• Toiletten zijn geopend in het kleedkamergebouw en de kantine. Een CTB is vereist voor het betreden
van alle binnenruimtes, dus ook voor toiletten.
• De kantine is geopend. Alleen personen die een geldig Corona Toegangs Bewijs (CTB) kunnen tonen
mogen de kantine betreden. Bij betreden van de kantine is het dragen van een mondkapje verplicht.
Het mondkapje hoeft niet op als je zit.
• Zonder coronatoegangsbewijs kan gebruik gemaakt worden van de afhaalfunctie in sportkantines, een
mondkapje is daarbij dan wel verplicht.
• Het wedstrijdsecretariaat is geopend. Begeleiding (1 per team) van thuisspelende en bezoekende
teams dienen zich hier te melden voorafgaande aan de wedstrijd. Er is limonade of thee beschikbaar
in de rust van de wedstrijd. Tevens wordt er koffie of thee verstrekt vanuit het wedstrijdsecretariaat
voor begeleiding van teams en andere vrijwilligers;
• Ouders van kinderen met een beperking die hulp nodig hebben om te kunnen sporten mogen het
kleedkamergebouw betreden zonder vertoon van het CTB. Hierbij wel het verzoek om zich te melden
bij het wedstrijdsecretariaat.
Let op!! Bij andere verenigingen kunnen er aanvullende of deels afwijkende maatregelen zijn genomen.
Controleer dit bij uitwedstrijden vooraf op de website van de betreffende vereniging.
Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn kan er contact worden opgenomen met het bestuur van Vrone via
info@vrone.nl. Bij dringende zaken kan er telefonisch contact worden opgenomen met Tijs Roeland,
voorzitter: 06-82122409
De FAQ van het NOC*NSF vind je via onderstaande link:

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sportveelgestelde-vragen

Daarnaast graag nog jullie aandacht voor onderstaande algemene regels:
ALGEMEEN
•

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop en houd je aan de richtlijnen van het
RIVM en de regels opgesteld door de overheid i.v.m. Covid-19. Zie voor de meest recente
richtlijnen en regels de website van het RIVM. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

•
•

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;

•
•

Vermijd drukte;

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;
Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;

•
•

Schud geen handen;
Geadviseerd wordt om 1,5 afstand te houden tot anderen indien mogelijk.

OP DE ACCOMMODATIE
Met betrekking tot de accommodatie, waaronder de kantine, tribune en kleedkamers gelden
de volgende regels:

•
•

Volg de visuele aanwijzingen en de aanwijzingen van de vrijwilligers en bestuur van Vrone op;
Voor alle binnen(sport)locaties geldt dat deze alleen op vertoon van een geldig CTB betreden
kunnen worden. Een vrijwilliger van Vrone kan hier naar vragen.

VOOR DE VOETBALLERS

•

Voetballers dienen zelf hun (gezondheids)risico te analyseren of zij zich op buiten en/of in de
sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts;

•
•

Het meenemen van een eigen bidon wordt geadviseerd. Zet hier je naam op!
Voetballers van 18 jaar en ouder dienen bij het betreden van het kleedkamergebouw en/of de
kantine in het bezit te zijn van een CTB. Een vrijwilliger van Vrone kan hier naar vragen.

VOOR DE TRAINERS EN BEGELEIDERS

•
•

Houd toezicht op de regels die voor voetballers gelden. (Zie onder “voor de voetballer”);
Trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/of
in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven;

•
•
•
•

Wijs voetballers op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen high fives;

•
•
•

Er wordt geadviseerd om de samenstelling zo vast mogelijk te houden;
Train zo veel mogelijk in vaste groepen of met je vaste trainingspartner;
Help de voetballers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet
gebeurt;
Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
Houd het verblijf in het wedstrijdsecretariaat of de bestuurskamer zo kort mogelijk;
Trainers en begeleiders hoeven voor uitvoering van hun werkzaamheden geen CTB te tonen bij
betreden van het kleedkamergebouw of de kantine.

