Richtlijnen COVID-19 VV De Blesse
Het nieuwe voetbalseizoen staat op het punt van beginnen. Door het Covid 19 virus is het
geen normaal seizoen maar moeten we voldoen aan vele veiligheids- en hygiëneregels ten
aanzien van COVID-19. Dit om het verspreiden van het virus te voorkomen. Dit heeft vele
gevolgen voor het bedrijven van de voetbalsport en het openstellen van onze accommodatie.
VV De Blesse volgt de richtlijnen, regels en adviezen van het RIVM, NOC/NSF en de lokale
verordening welke opgesteld is door de gemeente. Daar waar de actuele situatie omtrent het
virus wijzigt worden de richtlijnen mogelijk ook weer aangepast.
We vertrouwen erop dat jullie als spelers, leiders, trainers, overige vrijwilligers en bezoekers
aan ons sportpark, zich aan de richtlijnen houden zoals die zijn opgesteld. Alleen als we ons
er allemaal aan houden kunnen we onze geliefde sport blijven beoefenen en bekijken.
De gemeente voert controles uit op de sportparken en controleert of wij ons als vereniging
aan regels houden. Constateren zij overtredingen dan kan dat leiden tot boetes en erger. Wij
gaan ervan uit dat het zo ver niet komt. Spreek elkaar aan als je ziet dat men zich niet aan de
regels houdt. Het gaat ten slotte om de gezondheid van ons allemaal.
Wij realiseren ons dat dit alles niet altijd eenvoudig na te leven is, maar vragen uw aller
medewerking. Alleen SAMEN kunnen we deze situatie overwinnen.
Niet alle situaties zijn in een protocol te ondervangen. Voor aanvullende vragen kun je
terecht bij de bestuursleden.
Met vriendelijke groet,
Bestuur VV De Blesse.

CORONA PROTOCOL
Basisspelregels:
•
•
•
•
•
•

•
•

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
Blijf bij klachten thuis en laat u testen
Houd 1,5 meter afstand van andere mensen
Was vaak uw handen, hoest en nies in uw elle boog.
Vermijd drukte dus geen groepsvormingen op het Sportpark.
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
Mocht u terug gekomen zijn vanuit een vakantieland met code oranje of rood, dan
vragen wij u eerst twee weken in quarantaine te gaan voordat u het sportpark betreedt.
Voor buiten gelden maximum aantallen van 250 toeschouwers (exclusief staf, leiders
& spelers) zonder reservering en gezondheidscheck, zonder placering.

Regels op ons Sportpark “De Berk”:
•
•
•
•

•
•
•

Onderlinge afstand minimaal 1,5 meter voor iedereen rond het veld of elders op ons
sportterrein.
Houd je aan de aangegeven looprichtingen op het sportpark en in de kantine.
Ontsmet bij binnenkomst van de kantine uw handen en noteer uw naam,
telefoonnummer en tijdstip van binnenkomst op de presentie lijst
Zitten is verplicht in de kantine (max 40 zitplekken) en op het terras buiten. Mocht u
niet willen blijven zitten, dan vragen wij u na ontvangst van de bestelling direct, via
de aangegeven route, naar buiten te gaan.
Op het Sportpark bij voorkeur contactloos betalen.
U dient de aanwijzingen van toezichthouders en bestuurders te volgen.
Geforceerd stemgebruik of zingen langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is
niet toegestaan.

Regels voor teams:
•
•

•
•

•
•
•

In de kleedkamers zijn de zitplaatsen met 1,5 meter afstand aangegeven. Houd je
hieraan. Er kunnen maximaal 7 man in de kleedkamer en 4 mensen tegelijk douchen.
Wij vragen de sporters om zoveel mogelijk in sportkleding op het sportpark komen en
dat evt wedstrijdbesprekingen moeten plaatsvinden buiten de kleedkamers of andere
plekken op het sportpark waar mogelijk. Het liefst thuis douchen.
De scheidsrechters hokjes en de toiletten bij de kantine zijn open.
Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en
wisselspelers onderling, ook in de dug-out. Zo nodig extra stoelen bijplaatsen door de
leiders.
Vanaf 13 jaar: draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één
vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en bij uitwedstrijden.
Bij uitwedstrijden: Check als leiders de specifieke Corona richtlijnen van de
betreffende vereniging om de spelers tijdig te kunnen informeren.
Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen, is niet toegestaan.

