Protocol jeugd VV de Blesse
Houd het voetbal veilig
We volgen de richtlijnen van het RIVM en de maatregelen afgekondigd door de overheid.
- Blijf thuis bij klachten zoals verkoudheid en/of koorts.
- Schud geen handen en vermijd het aanraken van je gezicht.
- Kom niet eerder dan 5 minuten voor de training op het sportpark.
- Ga voor de training thuis naar de wc en was je handen.
- De wc in de hal is alleen voor noodgevallen te gebruiken.

Jeugd JO7 t/m JO17 mogen sporten zonder de 1,5 meter maatregel.
- Dit betekent dat deze groepen alle voetbalvormen kunnen beoefenen.
- Trainer houdt ten alle tijden afstand met de spelers (1,5 meter).
- Spelers nemen eigen drinkfles mee en drinken niet uit de fles van een ander.
- De trainer haalt en brengt de materialen in het hok.
- Hesjes zijn niet toegestaan.
- Kleedkamers en kantine zijn gesloten.
- Thuis omkleden en douchen.

Ouders brengen en halen hun kinderen tot aan het hek van het sportpark.
- Het is niet toegestaan dat ouders op het sportpark komen.
- Ouders houden de 1,5 maatregel in acht.
Op het sportpark hebben we de volgende regels:
- Kinderen verzamelen zich bij de picknicktafel en wachten daar op de trainer.
- Samen met de trainer worden de handen gedesinfecteerd.
- De trainer neemt de jeugd mee naar het trainingsveld waar de training plaats vindt.
- We hebben de volgende looplijnen afgesproken:
• Heenweg voor de training langs de kantine en het ballenhok.
• Terugweg na de training lopen we langs de boswal van het hoofdveld terug naar
het hek van de ingang.
- Daar staan de ouders te wachten op hun kinderen om ze mee te nemen naar huis.

Als iedereen zich aan de regels houdt, kunnen we allemaal weer genieten van ons geliefde spelletje.

Dit protocol is opgesteld op: 14 oktober 2020

