30 september 2020

Coronaprotocol Senioren – v.v. Victoria ‘25
Per 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen weer toegestaan. Echter zitten hier wel
enkele regels aan verbonden waaraan een ieder zich moet houden. Volgens de richtlijnen mag
publiek ook weer aanwezig zijn en ook hiervoor gelden een aantal, dat nageleefd moeten worden.
Hieronder staan de regels voor zowel spelers, begeleiders als toeschouwers puntsgewijs beschrijven.
Wij vragen jullie dan ook dit protocol goed door te lezen!
Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
 voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 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;
 houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
 vermijd drukte;
 was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 schud geen handen.
Overige regels voor iedereen
 vanaf 29 september is publiek 3 weken niet toegestaan bij sportactiviteiten. Dat geldt zowel
voor professionele sportwedstrijden als voor amateurwedstrijden;
 vanaf 29 september gaan sportkantines tijdelijk dicht, dit geldt ook voor horeca bij
ondernemende sportaanbieders;
 volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie;
 kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij
wedstrijden/trainingen mogen aanwezig zijn en worden niet gezien als publiek.
Regels voor spelers en begeleiders
 heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een
huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis.
Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht;
 de wedstrijd bespreking mag niet in de kleedkamers gedaan worden en dient op het veld te
gebeuren of bij slecht weer onder de tenten tussen de velden in (houdt hierbij ook zoveel
mogelijk 1,5 meter afstand);
 voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters
van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de
kleedkamers;
 om de 1,5 meter in de kleedkamers te waarborgen mogen er maximaal 8 personen tegelijk
gebruik maken van de kleedkamer;
 tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat
een normale sportbeoefening in de weg staat mag de 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten
worden;
 zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek
contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel;
 iedere speler dient een eigen flesje of bidon mee te nemen;
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Regels voor toeschouwers
 vanaf 29 september is publiek 3 weken niet toegestaan bij sportactiviteiten. Dat geldt zowel
voor professionele sportwedstrijden als voor amateurwedstrijden. Dat geldt ook voor ouders
die naar de thuiswedstrijd van hun sportende kind willen kijken;
 bij uitwedstrijden van jeugdleden vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij
vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd;
 als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit van een sporter dan is het toegestaan
om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt
ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
 voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is
dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd).

Voor vragen kunt u contact opnemen per mail via info.victoria25@gmail.com
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