Corona/Covid-19 richtlijnen en maatregelen KV Blauw-Wit - Handel

Als algemeen uitgangspunt hebben we dat we allemaal ons gezonde verstand moeten
gebruiken met de belangrijkste afspraak; Met klachten (ook lichte) niet naar trainingen,
wedstrijden of het sportpark komen. Zowel de sporters niet als trainers, coaches en
bezoekers niet!
We volgen zoveel mogelijk de richtlijnen die door het RIVM, de KNKV (NOC/NSF-protocol
daarbij leidend) en de Gemeente Gemert-Bakel zijn opgelegd.
Wedstrijden:














De teams mogen in hun kleedkamer omkleden en douchen, met inachtneming van de 1,5m
regel
De teams bepalen zelf of ze in 2 of 3 groepen gaan omkleden en/ of douchen
Het aantal mensen in de kleedkamers zoveel mogelijk beperken, dus alleen relevante
personen (laat geblesseerde spelers, en wisselspelers zoveel mogelijk buiten).
Beperk het kleedkamerbezoek zoveel mogelijk en hou het zo kort mogelijk.
Niet met meer dan vier mensen in een auto naar uitwedstrijden, dat is inclusief de chauffeur.
Het is verder aan te raden om een mondkapje op te zetten tijdens de rit.
Waar mogelijk blijft het team na de warming up op het veld, om direct aan de wedstrijd te
beginnen
Waar mogelijk blijft het team in de rust op het veld
Toeschouwers bij wedstrijden zijn wel toegestaan mits 1,5 meter in acht genomen. Verdeel je
rondom het veld
Belangrijk! Vanwege de coronamaatregelen kan het gebeuren dat wedstrijden (zowel uit als
thuis) naar een ander tijdstip of zelfs een andere dag verplaatst moeten worden. Dit om
zoveel mogelijk wedstrijden mogelijk te maken.
Iedereen moet voor haar/zijn eigen bidon zorgen.
Er worden geen waterzakken beschikbaar gesteld.
Als het omwille van het programma noodzakelijk is, wordt aan onze thuisspelende teams
gevraagd om thuis om te kleden en te douchen. Een en ander is ook afhankelijk van het feit
of er versoepelingen zullen plaatsvinden.
Trainingen:








De club is verplicht om na iedere training de kleedlokaken, deurklinken, trainingsmaterialen
etc. volledig te ontsmetten. Daarom een oproep aan de teams: blijf omgekleed naar het
sportpark komen.
Er mag wel gebruik gemaakt worden van de toiletten bij de kleedaccommodatie.
Trainingsmaterialen zoals hesjes en hoedjes zijn gewoon beschikbaar. Graag zo beperkt
mogelijk gebruik maken van hesjes.
De gebouwen graag zo min mogelijk betreden en in ieder geval de 1,5 m regel in acht
nemen.
Publiek (= ouders/verzorgers) is tijdens de trainingen niet welkom. Ouders kunnen kinderen
afzetten voorafgaand aan de training en ophalen na afloop.

Kleedkamers:





Ten eerste: volwassenen, houd te allen tijde 1,5 meter afstand.
Bij de entree van de kleedkamers wordt u de mogelijkheid geboden uw handen te
desinfecteren. Wij vragen u dan ook dit te doen.
Probeer zo snel mogelijk te douchen zodat de kleedkamers niet langer bezet zijn dan nodig.
Volg te allen tijde de instructies op van de teamondersteuner, leiding en/of bestuur.

Kantine VV Handel:












Ten eerste: volwassenen, houd te allen tijde 1,5 meter afstand.
Bij binnenkomst van de kantine wordt u de mogelijkheid geboden uw handen te
desinfecteren. Wij vragen u dan ook dit te doen.
Tevens liggen hier aanwezigheidsregistratieformulieren klaar, we verzoeken u deze in te
vullen en in de betreffende “brievenbus” te deponeren.
Beperk je bezoek binnen aan de kantine zoveel mogelijk. Waar mogelijk consumeer je buiten
op de aangegeven locaties.
Hierbij gelden uitsluitend zitplekken binnen en buiten. En bewaak hierbij te allen tijde de
onderlinge afstand. Het is enkel toegestaan in de kantine te verblijven wanneer u een vaste
zitplaats heeft en het registratieformulier getekend heeft.
Bestellingen kunnen per tafel c.q. team door één persoon worden geplaatst en opgehaald.
Betaal zoveel mogelijk contactloos.
Per toiletruimte geldt een maximum van twee personen.
De club zal zoveel mogelijk faciliteren om het haar bezoekers gemakkelijker te maken aan
deze voorschriften te voldoen.
Volg te allen tijde de instructies op van het kantinepersoneel.

Scheidsrechters:


De scheidsrechters schudden geen handen en houden gesprekken zoveel mogelijk buiten en
op afstand.

Onderstaand nog een aantal korte instructies:






Geforceerd stemgebruik is langs lijn niet toegestaan
Publiek bij wedstrijden is weer welkom (let op: 1,5m)
Schud geen handen.
Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van het sportpark.
Vanaf 13 jaar adviseren we een mondkapje te dragen wanneer personen buiten je
huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en/of bij
uitwedstrijden.

DANK VOOR UW MEDEWERKING !!

