Oranje Blauw’15 - Corona richtlijnen
seizoen 2020-2021 (versie 24/8)
Onderstaande richtlijnen zijn opgesteld op basis van de actuele richtlijnen van het RIVM,
NOC-NSF en de KNVB en daar waar nodig aangevuld met onze eigen afspraken.
Maatregelen kunnen op elk moment worden aangepast door het bestuur op basis van nieuwe
inzichten. Voor aanvullende vragen of info: bestuur@oranjeblauw15.nl
Bestuur Oranje Blauw’15

Algemene veiligheid- en hygiëneregels
•
•
•
•
•
•
•

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;
ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten);
vermijd drukte;
was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
schud geen handen

Tijdens de trainingen en wedstrijden
•
•

•
•
•

voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben;
voorafgaand en na afloop van de training/wedstrijd dienen sporters van 18 jaar en ouder
wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de
kantine
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;
zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders en wisselspelers onderling,
ook in de dug-outs
bidons worden niet meer door de club voorzien. Eenieder dient zijn eigen bidon mee te
nemen.
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In de kleedlokalen
•
•
•

•

•
•

kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodatie zijn weer
open;
de jeugd tot 18 jaar kan gebruik maken van de kleedlokalen zonder 1,5 meter afstand
tot elkaar te houden.
per team zijn max. 2 volwassen begeleiders/ouders in het lokaal aanwezig/toegestaan,
waarbij geldt dat zij onderling 1,5 meter afstand houden. Kinderen die niet zelfstandig
kunnen douchen worden gevraagd om zich thuis te douchen.
vanaf 18 jaar: gebruik maken van kleedlokalen en douches met de restrictie dat er
maximaal 8 personen in het lokaal aanwezig mogen zijn. Daarbij zal 1,5 meter afstand
in acht gehouden moeten worden.
wij streven er naar om 2 lokalen voor de senioren teams ter beschikking te stellen
voor alle leeftijden geldt dat teambesprekingen buiten plaats moeten vinden.

Op ons sportpark
•
•

toeschouwers mogen tijdens trainingen en wedstrijden aanwezig zijn. Daarbij geldt dat
toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden;
geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen is niet toegestaan

In onze kantine
•
•
•
•
•
•

de kantine & terras zijn geopend;
net als in de reguliere horeca is een zitplaats verplicht, zowel binnen als buiten;
desinfecteer je handen voordat je de kantine betreed;
er is een separate in- & uitgang, volg deze looproute;
de bar is uitsluitend voor het bestellen van drank, er zijn geen zitplaatsen aan de bar;
betaal zoveel mogelijk met pin.
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