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Naar aanleiding van de overheidsrichtlijnen omtrent het Corona-virus, hebben de besturen van vv
UHC, D.K.V. Fortuna ’74 & LTV Harava gezamenlijk dit protocol opgesteld.

In dit protocol zijn de afspraken en richtlijnen weergegeven die gelden omtrent het gebruik van de
kantine, sportvelden en kleedkamers.

Algemene regels

· Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende symptomen hebt:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,  hoesten, benauwdheid of koorts;

· Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus;
· Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38⁰C) en/of benauwdheidsklachten;
· Was je handen voor- en na het bezoek aan het sportpark;
· Houd 1,5m afstand;
· Schudt geen handen, geen high-fives of omhelzingen;
· Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
· Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
· Betreden van het sportparkterrein is op eigen risico.

Kleedkamers

· In de kleedkamers mogen maximaal 8 personen aanwezig zijn;
· Houd ook tijdens het douchen rekening met de 1,5m afstand;
· Tijdens trainingen zijn er voor de jeugdteams (voetbal t/m O-19, korfbal B t/m E) geen

kleedkamers beschikbaar. Zij dienen thuis om te kleden en te douchen;
· Tijdens wedstrijddagen heeft ieder team slechts de beschikking over 1 kleedkamer.

Kantine

· Desinfecteer je handen bij binnenkomst;
· Laat je gegevens bij binnenkomst achter t.b.v. een mogelijk bron- en contactonderzoek van de

GGD;
· Houd 1,5m afstand tot anderen, tenzij je uit hetzelfde huishouden komt;
· Tafels en stoelen mogen niet verplaatst worden;
· In de kantine of op het terras is het verplicht om te zitten, dus niet staan;
· Zorg dat 1 persoon per tafel/team de bestelling doet aan de bar;
· Betaal bij voorkeur zoveel mogelijk contactloos;
· Volg altijd de instructies op van het barpersoneel.
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Wedstrijden

· Toeschouwers, reservespelers en stafleden van 18 jaar en ouder dienen ten alle tijden 1,5m
afstand te houden;

· Schreeuwen en spreekkoren zijn langs en in het veld niet toegestaan;
· Houd ook in en rondom de dug-outs 1,5m aan;
· Doelpunten niet gezamenlijk vieren;
· Wedstrijd besprekingen dienen buiten plaats te vinden. Tenzij er binnen een geschikte

ruimte beschikbaar is waar 1,5m afstand gehouden kan worden;
· Bij vervoer naar uitwedstrijden is het advies om vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen

wanneer je gezamenlijk in de auto stapt;
· Er zijn maximaal 250 toeschouwers welkom op het sportpark (excl. spelers, officials,

vrijwilligers)
· Wissel van baanhelft bij het tennis met de klok mee.

Vragen/opmerkingen/adviezen

Mocht je vragen, opmerkingen of adviezen hebben, neem dan contact op met 1 van de onderstaande
personen:

Vv UHC: Sjoerd van Horssen  (0645174081)
D.K.V. Fortuna ’74:  Rose-Marie Eissen (0652802181)
LTV Harava: Gijs van Lent (0620309908)

We rekenen op jullie medewerking, want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we veilig
kunnen sporten en recreëren op Sportpark Schaarweide.

Namens Stichting Schaarweide


