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Corona protocol KV Rooi
Seizoen 2020 – 2021
Dit protocol geldt vanaf 29 september 2020.
In de persconferentie op 28 september 2020 zijn aanvullende maatregelen aangekondigd. Deze zijn
verwerkt in het onderstaande protocol.
Samenvatting aanpassingen:
 Kantine is gesloten tot nader order;


Geen toeschouwers toegestaan bij trainingen en wedstrijden (uit en thuis);



Vervoer naar uitwedstrijden door ouders:
Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder
teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven
kijken naar de wedstrijd.
o Alleen de ouders die volgens het rijschema moeten rijden, mogen blijven kijken naar
de wedstrijd.
o Ga niet met extra auto’s rijden zodat meer ouders kunnen blijven kijken.

Algemeen
 Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts. Laat je testen bij de GGD.


blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten
heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar
buiten;



blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het Coronavirus (COVID-19).
Omdat u tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u
thuis blijven tot 10 dagen na het laatste contact;



houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden
(uitzondering voor kinderen tot en met 17 jaar en tijdens het sporten);



hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;



vermijd het aanraken van je gezicht;



schud geen handen;



vermijd drukte.

Voor speelsters:
 Reis indien mogelijk alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;


kom zoveel mogelijk zelf, op eigen gelegenheid en met de fiets naar de KV Rooi;



kom je met de auto? Je mag parkeren bij KV Rooi. Let er op dat je voldoende afstand houdt
van anderen bij in en uitstappen.



kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar KV Rooi;



desinfecteer je handen direct bij aankomst bij KV Rooi (desinfectiemiddel is aanwezig);



voor speelsters van 18 jaar en ouder: houd in kleedkamer en tijdens douchen 1,5 meter
afstand;



neem je eigen bidon gevuld mee van huis;



vanaf 18 jaar: houd ook op de reservebank of in dug-out 1,5 mtr afstand;
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Voor ouders en verzorgers
 Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de
aanwijzingen van de trainers/begeleiders opvolgen;


kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar KV Rooi;



zet je dochter af op de parkeerplaats van KV Rooi. Je mag niet blijven kijken, niet bij de
training en ook niet bij een wedstrijd.



volg altijd de aanwijzingen op van KV Rooi, bijvoorbeeld van trainers of begeleiders.

.
Voor trainers
 Wijs spelers op het belang van handen wassen en desinfecteren voor- en na de training en
laat spelers geen handen schudden;


help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet
gebeurt;



houd 1,5 meter afstand met alle spelers en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);



zorg dat je weet wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit;



zorg ervoor dat de ballen na training en wedstrijd worden schoongemaakt;



bij een (ernstige) blessure mag je als trainer-coach de 1,5 meter doorbreken. Probeer hierbij
de gezichten niet dicht bij elkaar te laten komen en daarna direct de handen wassen.

Regels omtrent kleedlokalen en douches leden 18+
 Trainingen en wedstrijden: de kleedlokalen zijn geopend en er mag gedoucht worden;


ingang kleedkamers via linker deur, uitgang via de deur aan het eind van de gang;



kleedkamer KV Rooi: maximaal 6 personen in de kleedkamer en maximaal 2 personen tegelijk
in de douches;



kleedkamer Fortuna (gebruik altijd in overleg met Jeanne!): maximaal 10 personen in de
kleedkamer en maximaal 4 personen in de douche;



De laatste zorgt dat het kleedlokaal en douches schoon achterblijven en maakt klinken en
kranen schoon met desinfectie doekjes.

Regels omtrent kleedlokalen en douches leden tot en met 17 jaar
 Wedstrijden: de kleedlokalen zijn geopend en er mag gedoucht worden. Er geldt voor kinderen
tot en met 17 jaar geen maximum aantal voor kleedkamer of douche.


ingang kleedkamers via linker deur, uitgang via de deur aan het einde van de gang;



er mag maximaal één ouder in het kleedlokaal om te helpen. Kan uw kind niet zelfstandig
douchen? Doe dit dan bij voorkeur thuis.

Vervoer naar uitwedstrijden
 Vanaf 13 jaar; Geadviseerd wordt een mondkapje te dragen wanneer je samen met personen
buiten je huishouden reist.


Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder
teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven
kijken naar de wedstrijd.
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Alleen de ouders die volgens het rijschema moeten rijden, mogen blijven kijken naar
de wedstrijd.
Ga niet met extra auto’s rijden zodat meer ouders kunnen blijven kijken.

Bezoek aan kantine en terras KV Rooi
De kantine en het terras van KV Rooi zijn gesloten.
Heb je vragen of zijn er problemen?
Bel Marieke Nannenga 06-10065824 of Jeanne van Roosmalen 06-13704563

