Coronaprotocol Sportpark De Skoalleseize
Om er voor te zorgen dat we met zijn allen kunnen voetballen zullen wij ons aan bepaalde
regels moeten houden.
De belangrijkste regel is dat spelers/trainers/leiders/vrijwilligers/ouders die ziek zijn,
koorts of verkoudheid hebben, niet op het sportpark maar thuisblijven. Ook wanneer men
zelf niet ziek is maar een ander gezinslid wel Corona gerelateerde klachten heeft, blijft je
thuis!!
Ingang:
Bij de ingang van het sportpark dien je je handen te desinfecteren m.b.v. een
desinfectiepomp.
Looproute:
Probeer zoveel mogelijk rechts te lopen en hierbij 1,5 meter afstand te houden.
Gebruik kleedkamers:
Er kunnen maximaal 8 personen (senioren en JO19) gebruik maken van één kleedkamer. Als
er ruimte is dan zijn er twee kleedkamers nodig per team. Anders in etappes omkleden. Voor
de jeugdelftallen geldt deze regel niet.
Bestuurskamer:
Er kunnen maximaal 6 personen gebruik maken van de bestuurskamer.
Kantine:
Bij het betreden van de kantine verzoeken wij u uw contactgegevens achter te laten op een
formulier. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor een eventueel bron- en
contactonderzoek door de GGD en vernietigd na 14 dagen.
Er mogen maximaal 35 personen in de kantine. Bij de ingang dien je je handen te
desinfecteren m.b.v. een desinfectiepomp. Er zijn enkel zitplaatsen in de kantine. Er kan ook
gebruik worden gemaakt van het terras. Hier staat een tent. Het is niet toegestaan in de hal
te blijven hangen. In de kantine kan enkel contactloos betaald worden.
Buitenterras:
Op het buitenterras kun je alleen zitten, staan is niet toegestaan. Het aantal stoelen op het
terras geeft aan hoeveel personen er kunnen zitten.
Dug-outs:
Drie personen kunnen in de dug-out plaatsnemen. De rest moet op losse banken zitten.
Stoelen zijn niet toegestaan i.v.m. het beschadigen van het veld.
Supporters langs de velden:
Iedereen vanaf 18 jaar en ouder dient 1,5 meter afstand te houden. Hierbij doen we een
beroep ieders eigen verantwoordelijkheid. Niet schreeuwen, spugen of zingen om het veld.
Trainers/ leiders:
De trainers/leiders dienen zich aan de 1,5 meter afstand te houden.
Een trainer kan een speler weigeren of naar huis sturen tijdens de training of wedstrijd bij
(vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht)
hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
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Spelers/trainers/leiders/vrijwilligers/ouders die ziek zijn, koorts of verkoudheid hebben,
komen niet op het sportpark maar blijven thuis. Ook wanneer men zelf niet ziek is maar
een ander gezinslid wel Corona gerelateerde klachten heeft, blijft je thuis!!
Bij de entree op ons sportpark staat desinfectiemiddel.
Een ieder die het park betreedt wordt geacht zijn/haar handen hiermee te desinfecteren
Voetbalkleding dient thuis te worden aangetrokken.
Advies aan alle kinderen om vooraf thuis naar het toilet te gaan.
In elke kleedkamer mag er maar 1 leider/coach aanwezig zijn.
Ouders, chauffeurs en/of andere begeleiders en betrokkenen dienen buiten de
kleedkamer te wachten.
De kantine is slechts voor 35 man toegankelijk.

Senioren (inclusief JO19)


Spelers/trainers/leiders/vrijwilligers/ouders die ziek zijn, koorts of verkoudheid hebben,
komen niet op het sportpark maar blijven thuis. Ook wanneer men zelf niet ziek is maar



een ander gezinslid wel Corona gerelateerde klachten heeft, blijf je thuis!
Bij de entree op ons sportpark staat desinfectiemiddel. Een ieder die het park betreedt
wordt geacht zijn/haar handen hiermee te desinfecteren.
Het materiaalhok is op trainings- en wedstrijddagen alleen toegankelijk voor leiders en
trainers. Er mogen maximaal 2 personen aanwezig zijn in deze ruimte.
Omkleden gebeurt in de aangewezen kleedruimtes. Elk seniorenteam + JO19 worden
verdeeld over 2 kleedruimtes indien mogelijk. Anders in etappes omkleden. Maximaal 8
personen in de kleedbox.
De trainer/leider/coach houdt zijn wedstrijdbespreking op het veld.
Neem je eigen bidon mee van huis; drink niet uit elkaars bidon.



Van de leiders en trainers wordt verwacht dat ze de spelers helpen bij het uitvoeren van













de regels en ze aan te spreken bij ongewenst gedrag.
Betreed en verlaat het sportveld gefaseerd. Dus niet allemaal tegelijkertijd het veld open afkomen.
Van elke bezoekende vereniging is er 1 bestuurslid en 1 trainer/leider/coach welkom in
de bestuurskamer.
De kantine is slechts voor 35 man toegankelijk.
Bestjoer vv SDS/Stichting De Skoalleseize

