versie 9 juni 2020

PROTOCOL SCG’18 vanwege CORONAVIRUS
TRAININGEN TEAMS seizoen 2020-2021
Naleving van onderstaand protocol is voor iedereen verplicht. Bij niet naleving hiervan heeft het Bestuur en de TC
de mogelijkheid om de toegang tot het sportpark te ontzeggen voor de betreffende personen en het gebruik van de
faciliteiten te verbieden.

Sportpark
Dinsdag en Donderdag:
*
De ingang van de sportaccommodatie voor veld 1 is bij de poort van de binnenplaats.
*
De ingang van de sportaccommodatie voor veld 2 is bij de poort van de veld 2 bij de parkeerplaats.
*
De uitgang vanaf het hoofdveld is de poort bij ‘kassa’. De uitgang van het kunstgrasveld 2 is de poort bij het zwembadveld.
*
De poort op de accommodatie tussen veld 1 en 2 is gesloten.
Woensdag en Zaterdag:
*
De ingang van de sportaccommodatie is bij de poort van de binnenplaats
*
De uitgang vanaf het hoofdveld is de poort bij ‘kassa’. De uitgang van het kunstgrasveld 2 is de poort bij de parkeerplaats.
*

*
*

Gevoetbald wordt op 2 de kunstgrasvelden. Er zijn 4 halve velden ingericht als trainingsveld en voorzien van trainingsmaterialen. Deze
materialen worden na afloop van de training door spelers ingezameld. Na de laatste training halen de toezichthouders de materialen op en
reinigen deze dagelijks. Velden zijn 1 t/m 4 genummerd.
De kleedaccommodatie en kantine is gesloten. Toiletbezoek en douchen is niet mogelijk.
Coördinator accommodatiebeheer is Ben van den Bogaard, te bereiken op nummer: 06-33606662.

Komen en Gaan
*

*
*
*

Kom bij voorkeur op de fiets.
Voor spelen op veld 1 is de fietsstalling is op de gebruikelijke plaats.
Voor spelen op veld 2 is de fietsstalling op de parkeerplaats nabij de ingang van veld 2.
Ouders die spelers met de auto brengen, dienen bij binnenkomst van het sportpark de aangegeven aanrijroute te volgen.
Stoppen van de auto en afzetten en ophalen van kinderen is alleen toegestaan op de terugweg naar de uitgang van het sportpark bij de
poort van de binnenplaats. Volg de aangegeven route.
Ouders en toeschouwers mogen niet op de sportaccommodatie komen. Trainers / begeleiders en daartoe aangewezen personen die bekend
zijn bij het bestuur en zijn aangesteld door de vereniging, mogen dat wel.

Trainen
*
*
*

*

*
*
*

*

Spelers worden ingedeeld in drie leeftijdscategorieën. Onderbouw (pupillen) t/m 12 jaar. Bovenbouw (junioren) 13 t/m 18 jaar. Senioren
(vanaf 19 jaar). Wanneer een speler 19 jaar wordt, moet de betreffende speler dit zelf actief aangeven bij de trainer van de O-19 categorie.
Training Onderbouw O7 t/m O-12 categorie is op woensdag en zaterdag. Dit onder begeleiding van trainers van SCG’18. Kinderen
houden 1,5 meter afstand tot de trainer. Trainingsschema is leidend.
Training Bovenbouw O-13 t/m O-19 categorie, is op dinsdag of donderdag en zaterdag. Dit onder begeleiding van trainers van SCG’18.
Spelers houden 1,5 meter afstand tot de trainer en spreken spelers aan bij ongewenst en onverantwoord gedrag. Trainingsschema is
leidend.
Training Senioren
o Selectie Heren is op dinsdag en donderdag
o Training Dames 1 is op donderdag en Dames 2 is op dinsdag
o Training Lagere senioren is op woensdag
Deze trainingen zijn onder begeleiding van trainers van SCG’18. Trainers en spelers zien zelf toe dat 1,5 meter afstand tot elkaar wordt
gehouden en spreken elkaar aan bij ongewenst en onverantwoord gedrag. Trainingsschema is leidend.
Elke trainingsgroep traint maximaal één uur. Tussen de trainingen is 15 minuten pauze, zodat geen ‘opstoppingen’ ontstaan bij komen
en gaan van spelers.
Kom niet eerder dan 5 minuten voor de training op de sportaccommodatie en ga direct daarna naar huis.
Spelers kleden zich thuis om. Waardevolle spullen moeten worden thuislaten (zoals mobiele telefoons). Geadviseerd wordt om een bidon
mee te nemen, die thuis gevuld moet worden.
Jeugdspelers dienen telefoonnummer van ouders of begeleiders bij zich te hebben, voor eventuele calamiteiten.

*

Kinderen die geen lid zijn van de vereniging krijgen de mogelijkheid om te trainen bij SCG’18. Je kunt je daarvoor aanmelden bij de
Jeugdcommissie: scg18.nl/contact-jeugdcommissie.

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
Blijf thuis als iemand in jouw gezin koorts (vanaf 38 C) en/of benauwdheidsklachten heeft.
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag weer sporten en naar buiten.
Blijf thuis als iemand in jouw gezin positief getest is op het coronavirus. Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon
nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
Houd 1,5 meter afstand (uitzondering voor kinderen t/m 12 jaar).
Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet.
Was voor en na je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
Trainers dragen verplicht handschoenen en hesjes
Douche thuis. Op het sportpark is de kleedaccommodatie gesloten.
Vermijd het aanraken van je gezicht en schud geen handen.

Voor alles geldt: gezondheid van alle betrokkenen staat voorop.

