Coronabeleid VV Berkum

Protocol terugkeer van vakantie uit oranje landen of regio’s.








Ons coronabeleid volgt de Covid-19 regelgeving van RIVM die gelden voor terugkeer van vakantie
uit oranje landen en/of regio’s.
Het kabinet roept deze reizigers dringend op om twee weken thuis te blijven na terugkomst, ook al
is er geen formele verplichting.
Als bestuur vinden we het verstandig om aan dit dringende advies gehoor te geven.
Het is niet aan ons om een en ander af te dwingen, maar we zullen er wel op toezien dat in die
periode na terugkeer van vakantie men niet coacht, traint, speelt of ons sportcomplex bezoekt.
Indien men na terugkeer uit een risicoland zich op corona heeft laten testen en sprake is van een
negatief resultaat, dan geldt uiteraard dat men kan deelnemen aan alle geplande sportieve
activiteiten.
Bovenstaande geldt dus voor trainers, leiders, spelers, ouders en alle andere op onze
sportaccommodatie actieve of aanwezige personen.

Protocol wedstrijden.










Wedstrijden, toernooien en evenementen zijn toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag
publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat publiek 1,5 meter afstand moeten houden tot elkaar en tot
de spelers, tenzij ze uit één huishouden komen.
Ouders en toeschouwers houden zich aan de aangegeven looprichting en markeringspunten (1,5
m.) langs het veld en op de tribune.
Bij een verwachting van meer dan 250 toeschouwers registreren en de gezondheidscheck
afnemen.
Iedereen vanaf 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter.
1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de
dug-out of op de bank.
Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de voetbalactiviteit moeten voetballers
van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
Zorg voor hygiëne van voetbalmaterialen en reinig deze na elke wedstrijd.
Wedstrijdbesprekingen vinden nu niet plaats in de ruimtes op onze accommodatie. Dit moet dus
buiten gebeuren vooraf aan de wedstrijd of na de laatste training vooraf aan de wedstrijd.

Protocol trainingen.



Houd er als spelers rekening mee dat wanneer de training klaar is, de speler meetelt als publiek
en 1,5 meter afstand moet aanhouden: tenzij je direct de locatie verlaat.
Tijdens de rustmomenten en na afloop van de training dienen spelers van 18 jaar en ouder 1,5
meter afstand tot elkaar te houden.






Pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je keepershandschoenen draagt.
Probeer de bal zo min mogelijk te koppen.
Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken.
Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Materialen die veel met handen worden aangeraakt
direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes.

Protocol kleedkamers/douches.






Gebruik uitsluitend de toegewezen kleedlokalen.
Per team wordt 1 kleedkamer toegewezen.
Maximaal 7 spelers per kleedkamer.
Dus om toerbeurten omkleden en dit geldt dan ook voor het douchen.
Houdt in de kleedlokalen en doucheruimte voor 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand.

Protocol kantine/terras/businessruimte.









Bezoekers kantine/terras houden 1,5 meter.
Houd je aan de aangegeven looprichtingen naar en zitplekken in de kantine, in de kantine is
zitten verplicht op stoel of barkruk.
Bij de entree van de kantine (of terras) desinfectiemiddel gebruiken.
In de kantine maximaal 100 bezoekers zonder reservering en gezondheidscheck, wel staan- of
zitplaatsen op 1,5 meter aanmerken.
Bij (een verwachting van) meer dan 100 toeschouwers in de kantine dan de gezondheidscheck
afnemen.
Zorg voor een gescheiden uitgiftepunt en terugbrengpunt (punt waar bezoekers bestellingen
kunnen halen/gebruikte spullen kunnen plaatsen).
De businessruimte (en bestuursontvangstruimte) is beperkt beschikbaar.
Houd je aan de looprichting en de gemarkeerde (1,5 m.) zitplekken.

Protocol toeschouwers/supporters.



Ouders en toeschouwers houden zich aan de aangegeven looprichting en markeringspunten (1,5
m.) langs het veld en op de tribune.
Bij een verwachting van meer dan 250 toeschouwers registreren en de gezondheidscheck
afnemen.

Protocol reizen met auto i.v.m. voetbalactiviteiten VV Berkum.




Samen reizen in een auto met mensen uit hetzelfde huishouden (mensen die onder één dak
wonen) is toegestaan.
Reis je met de auto met mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren, dan is het advies om
een mondkapje te dragen.
Behoor je niet tot hetzelfde huishouden en je bent 18 jaar of ouder dan ben je na uitstappen weer
verplicht 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
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