Coronaprotocol KNVB: Mini DES DAG 2020 Spelers
Protocol geldig vanaf 1 augustus 2020
KNVB adviseert om onderstaande maatregelen uit te voeren en het bestuur van DES Swalmen heeft het dringende
verzoek om deze regels op te volgen. Bij het niet naleven van deze regels volgt er bij een controle door handhavers
een flinke boete voor onze vereniging en dat zouden we toch niet willen.

•
•

voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop

•

spelers dienen zelf hun (gezondheids)risico te analyseren of zij zich op buiten en/of in de sportlocatie in
groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend
arts

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 veiligheiden hygiëneregels in acht

•

tijdens het voetballen 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

•

de kantine is alleen open voor kantinemedewerkers en toiletbezoek van bezoekers
(maximaal 2 personen bij de heren en bij dames is dat 1). Houd in de wachtrij ook 1.50m afstand. De rest
van de kantine is met rood/wit lint afgezet. Ingang en uitgang wordt aangeduid

•

er wordt alleen gewerkt met consumptiebonnen die op een verkooppunt te koop zijn. Het betalen met pinpas
heeft de voorkeur

•

bezoekers die een hapje of drankje willen gebruiken dienen gebruik te maken van de buitenstaande stoelen
en tafels die NIET verplaatst mogen worden

•
•

volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld, kantinemedewerkers en bestuursleden

•

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

voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen spelers van 18 jaar en
ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden

•
•
•
•

pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je keepershandschoenen aanhebt

•
•
•

blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de sportlocatie actief zijn

probeer de bal zo min mogelijk te koppen
neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken
volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, begeleiders,
kantinemedewerkers, en bestuursleden
geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan
Na de wedstrijd kan er wel gedoucht worden, maar ouders zijn niet toegestaan in de kleedruimtes

Succes en veel speelplezier het komende seizoen.

