Corona-afspraken op het veld vanaf 2 januari 2021

versie: 28 december

1. Algemeen
- We mogen niet meer in de Blinkerd trainen en verhuizen naar het veld.
- Het kan koud zijn, dus zorg voor warme kleding. Alleen bij slecht weer kan de training
worden afgelast; houd dan de groepsapp en/of site in de gaten.
- Bij gezondheidsklachten kom je niet naar de training. Blijf ook in deze situaties thuis.
- Bij de ingang staat een gezondheidscheck; daar desinfecteer je ook je handen. Ga naar
huis als er tijdens de training klachten ontstaan.
- Als je positief bent getest op het coronavirus, informeer je je trainer en ook Dick (0620442842), Peter (06-42813861) of Sander (06-28025903). Dan kunnen we daar
eventueel naar handelen.
- Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training. Verlaat direct na het
sporten KVS. Sporters die klaar zijn met hun training worden namelijk gezien als publiek.
- Er is geen verplichting om te komen trainen.
2. Publiek/ouders
- Tijdens de trainingen zijn er geen ouders/toeschouwers aanwezig.
- Wij verzoeken ouders om buiten het toegangshek ook goed de 1,5 meter te handhaven,
om hun kind(eren) vlak voor de training af te zetten bij de ingang en weer stipt op tijd op
te halen.
3.
-

Kantine/kleedkamers
De kantine is gesloten.
Douches en kleedkamers zijn ook gesloten. Je komt dus omgekleed naar de training.
Eventueel kun je gebruikmaken van de toiletten in de kleedkamers.

4. Coronacoördinator (CC)
De CC is op de hoogte van het corona-protocol. De CC-taken zijn:
- Aanspreekpunt zijn bij eventuele controle op naleving van de regels.
- Erop toezien dat er geen ouders/toeschouwers op het terrein zijn.
- Zorgen dat iedereen direct na een training het veld verlaat.
- Letten op de 1,5 meter afstand voor, tijdens en na de training bij volwassenen.
5. Trainingen
- De jeugd (t/m 17 jaar) mag trainen binnen 1,5 meter. Partijtjes, eventueel tegen andere
KVS-teams, zijn mogelijk.
- Senioren en recreanten trainen op 1,5 meter van elkaar, in vaste, duidelijk herkenbare
groepjes van maximaal twee personen, met een ruime afstand (meer dan 1,5m) tussen
de groepjes. De groepjes mogen niet wisselen van samenstelling. De groepjes van 2
onderscheiden zich door hetzelfde hesje/shirtje. Partijtjes zijn niet mogelijk. Trainers
mogen geen groepsinstructies geven maar wel ieder tweetal apart instrueren.
- Op een A-training met zowel 18-jarigen als minderjarigen traint ofwel de hele groep als
18+’ers (zie vorige punt) of traint ieder groepje 18-jarigen (van max. 2 spelers) op
duidelijke afstand van de rest, uiteraard op 1,5 meter en met een onderscheidend
hesje/shirtje.

