Coronaprotocol amateurvoetbal KNVB
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 te 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 toch niet willen.

•
•
•
•

nogmaals voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop

•

houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, langs de velden, de tribune, in de
kantine etc.

•

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 en er zijn vrijwilligers die ervoor zorgen dat men de
goede kant uitloopt

•

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 trainers, begeleiders, kantinemedewerkers en
bestuursleden

•
•
•

heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht
informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van
de begeleiding opvolgen

voor aanvang van de sportactiviteit kan er voor een gezondheidscheck een aantal vragen over uw kind
worden gesteld
geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan
draag een mondkapje vanaf 18 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel
naar de Bosberg komst op 22 of 23 augustus 2020

Het bestuur van DES Swalmen wenst jullie veel kijkplezier en een gezellig verblijf op de Bosberg.

