V.V. Racing Boys
CORONA PROTOCOL

Beste Sportvrienden,
Na een bizarre afsluiting van seizoen 2019/2020 zijn we de afgelopen weken weer in teamverband
aan het nieuwe seizoen begonnen. Helaas vernemen we allemaal uit de media dat het COVID-19
virus op verschillende plekken in Europa alsook in Nederland weer nadrukkelijk de kop opsteekt: het
aantal besmettingen, het aantal ziekenhuisopnames én het aantal sterfgevallen loopt momenteel
weer schrikbarend hoog op.
Om te waarborgen dat onze leden niet besmet raken of anderen besmetten, heeft het bestuur de
eerder uitgevaardigde preventieve maatregelen geactualiseerd.
Het bestuur doet een dringend beroep op alle leden hierin hun verantwoordelijkheid te nemen.

- DOE JE HET NIET VOOR JEZELF, DOE HET DAN VOOR ONZE KWETSBARE OUDEREN -

In Oost-Brabant kent iedereen wel iemand die al het nodige heeft meegemaakt of waarvoor het
Corona virus zeer ernstige -soms zelfs fatale- gevolgen heeft gehad !!!
Het bestuur vraagt ieder lid vanaf 18 jaar die ons sportpark bezoekt zich te houden aan bijgaand
Corona Protocol.
Wij vertrouwen erop dat eenieder hierin zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt.

Héél véél sportplezier toegewenst.
En … blijf gezond !!

Bestuur V.V. Racing Boys
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- kom niet naar het sportpark als je koorts of keelpijn hebt, veel hoest of neusverkouden bent -

1. De kleedlokalen op Sportpark Vreekwijk zijn vóór, tijdens als na de wedstrijd geopend.
2. In de kleedlokalen wordt -volgens de welbekende norm- 1,5 meter afstand gehouden.
Concreet betekent dit dat slechts enkele personen gelijktijdig toegang hebben. Op de
naleving hiervan wordt door bestuursleden, trainers en elftalleiders nadrukkelijk toegezien.
3. Er wordt met maximaal 2 personen gelijktijdig gedoucht.
4. Neem een eigen bidon mee en deel deze niet met anderen.
5. Het scheidsrechterslokaal is geopend echter alleen toegankelijk voor de scheidsrechter.
6. De kantine inclusief de toiletgroep is geopend.
7. In de kantine wordt -volgens de welbekende norm- 1,5 meter afstand gehouden. Op de
naleving hiervan wordt door bestuursleden nadrukkelijk toegezien.
8. Hanteer de aangegeven route op het sportpark en respecteer het “eenrichtingsverkeer’.
9. Ter informatie van bezoekers wordt dit Corona Protocol bij de ingang van het sportpark -in
de nabijheid van een dispencer met onsmettingsgel- opgehangen.
Attendeer mensen erop als ze deze voorzorgsmaatregelen niet in acht nemen.
10. Reservespelers, dus ook van bezoekende clubs, nemen in beginsel plaats op de stoelen die
naast de dug-outs zijn geplaatst. De plaatsen in de dug-out zijn -volgens de 1,5 meter normprimair gereserveerd voor trainer en/of elftalleider.
11. Wedstrijdbesprekingen, zowel vóór de wedstrijd als tijdens de rust, doen we buiten op het
trainingsveld. Hierbij wordt -volgens de welbekende norm- 1,5 meter afstand gehouden.
Uiteraard vragen we dit ook te doen aan de bezoekende clubs die op ons sportpark komen.
12. Bij uitwedstrijden waarbij we met meerdere personen in 1 auto plaatsnemen verzoeken wij
iedereen dringend om mondkapjes te dragen. Zorg ervoor dat je deze bij je hebt!
13. Meld jezelf af voor de wedstrijd en kom niet naar het sportpark als je
- klachten hebt en/of getest bent/gaat worden op Corona.
- op vakantie bent geweest in een "code oranje" gebied.
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