Corona protocol SC Twijzel
Op en rondom het gehele sportpark geldt de 1,5 meter regel. Langs de lijn is dit zichtbaar gemaakt
doormiddel van voetstappen. Het is niet de bedoeling de ruimte buiten de hekken te gebruiken als
verzamelplaats. De parkeerplaats is bestemd om uw a
auto te parkeren of spelers in en uit te laten stappen.
We gaan er vanuit dat u geen corona gerelateerde
erelateerde klachten hebt als u een bezoek brengt op sportpark “de
moune”.
De kantine is alleen geopend voor het afhalen van een consumptie en voor verenigingsactiviteiten die
ondersteunend zijn aan het voetbal en tot uiterlijk 20:00 uur.
u In de kantine geldt een mondkapjes plicht
vanaf 13 jaar.
Spelers:
Spelers dienen hun eigen bidon mee te nemen.
In de dug-out geldt ook de 1,5 meter
er regel, hier zullen indien nodig de zitplaatsen uitgebreid worden
middels stoelen naast de dug-out.
Kleedkamers en douchen zijn open.
Vanaf 18 jaar geldt in de
e kleedboxen de 1,5 meter regel en het kunnen tonen van een corona toegang
bewijs. Hierdoor
erdoor is het aantal plaatsen in de kleedboxen beperkt. Tevens zullen er slechts 2 personen
tegelijkertijd kunnen douchen. We gaan er vanuit dat de leiding van het betreffende team hier invulling aan
geeft en een ieder zijn verantwoording hier in neemt.
Thee / Ranja wordt geserveerd tijdens de rust.
Begeleiding / toeschouwers:
Ouders van thuis spelende teams mogen niet blijven kijken tijdens de wedstrijd. Ouders van uit spelende
teams die mee zijn als rijder/begeleider mogen wel blijven kijken. Hierbij graag in acht nemen dat het de
bedoeling is om mett minimale begeleiding naar een wedstrijd te komen / gaan. Richtlijnen: 7/8 tallen; 4
begeleiders, 11 tallen; 5 begeleiders.
Toeschouwers zijn in algemene zin niet toegestaan tijdens wedstrijden / trainingen.
Uitwedstrijden:
Onderstaande advies wordt afgegeven door de rijksoverheid;
Ik rijd met de auto. Kan ik mensen meen
meenemen
emen die niet tot mijn huishouden of gezin horen?
Ja. U kunt in de auto zitten met mensen uit een ander huishouden. Dan is het advies een mondkapje te
dragen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Ook als zij niet tot hetzelfde
huishouden horen. Als u alleen in uw auto rijdt of met mensen uit uw eigen huishouden, dan hoeft u geen
mondkapje te dragen.
Wij adviseren daarom bij het gezamenlijk reizen bovenstaande
bo
te overleggen met de chauffeur /
medepassagiers. Uiteraard staat het een
en ieder vrij om indien gewenst alleen met eigen gezin te reizen.
Heeft u vragen dan kunt u zich wenden tot de corona coördinator; Adriaan Dillema.
Ondanks alle bovenstaande beperkingen hopen we vooral op sportiviteit en respectt voor elkaar.
Veilig sporten is om elkaar denken!
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