versie 14 okt
2020

PROTOCOL SCG’18
GEBRUIK ACCOMMODATIE seizoen 2020-2021
Naleving van dit protocol is voor iedereen verplicht. De instructies en aanwijzingen van Bestuur, TC, JC en
toezichthouders dienen opgevolgd te worden. Bij niet naleving hiervan heeft het Bestuur de mogelijkheid om de
toegang tot het sportpark te ontzeggen voor de betreffende personen en het gebruik van de faciliteiten te verbieden.
Algemeen
✓ De richtlijnen in onderhavig protocol gelden tot van overheidswege uitgevaardigde nieuwe maatregelen en/of aanpassingen door het bestuur
✓ Van toepassing en de basis van ons protocol:
- Gemeentelijke bepalingen en Noodverordening Veiligheidsregio Brabant Noord d.d. 14 oktober 2020
- Protocol KNVB/NOC*NSF: https://nocnsf.nl/media/3499/protocol-verantwoord-sporten-versie151020.pdf
- Antwoorden KNVB: https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59625/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-en-voetbal
- Leefregels over gezondheidsklachten, besmetting en contacten; https://lci.rivm.nl/leefregels
✓ Coördinator Corona is Sjaak Thijssen, te bereiken op nummer: 06-46038533
- Als je gezondheidsklachten hebt of getest wordt of jouw testuitslagen bekend zijn of bij jou corona wordt vastgesteld, dan meld je
dit direct bij Sjaak. Hij is aanspreekpunt en draagt zorg voor de te nemen acties.
✓ Coördinator Sportaccommodatie is Ben van den Bogaard, te bereiken op nummer: 06-33606662
✓ Coördinator Kantine is Linda van Hemert, te bereiken op nummer: 06-21138737

Sportpark
✓ Sportpark is gesloten voor publiek
✓ Volg de instructies van de toezichthouders op. Deze zijn herkenbaar met een geel hesje. Ga geen discussie aan en respecteer de richtlijnen en
onze vrijwilligers die er voor zorgen dat gevoetbald kan worden onder veilige omstandigheden.

✓ Volg de aangegeven routing op het sportpark.

Kantine
✓ Kantine en clubgebouw is gesloten.
- Alleen personen in het clubgebouw zijn toegestaan die een noodzakelijke rol hebben bij trainingen zoals trainers, stafleden,
bestuursleden en vrijwilligers

Kleedaccommodatie
✓ Kleedkamers en douchesruimten zijn gesloten.

Trainen
✓ Seniorenteams en jeugdspelers met leeftijd vanaf 18 jaar mogen alleen trainen in groepen van vier personen, met onderling 1,5 meter afstand

en de groepen mogen niet mengen.
✓ Voor jeugdteams t/m leeftijd van 17 jaar geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training. Zij mogen ook
onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.
✓ Velden zijn voorzien van trainingsmaterialen en worden na afloop van de training door spelers ingezameld en bij de toezichthouders
afgeleverd. De materialen worden dagelijks gereinigd

Wedstrijden
Alle amateurcompetities zijn per 14 oktober voor de komende vier weken stilgelegd.
Tot/met leeftijd 17 jaar
✓ Op zaterdag wordt een alternatief voetbalprogramma voor de jeugdcategorie t/m leeftijd van 17 jaar aangeboden. Te denken is aan training of
onderlinge wedstrijdjes. TC communiceert hierover met leiders/trainers
Seniorenteams en spelers vanaf 18 jaar:
✓ Geen wedstrijden

Toeschouwers
✓ Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie.

Alleen personen zijn toegestaan die een noodzakelijke rol hebben bij trainingen zoals coaches, stafleden, bestuursleden en vrijwilligers

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
✓ Ga direct naar huis en laat je testen wanneer bij de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht)
hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen
✓ Blijf thuis als iemand in jouw gezin positief getest is op het coronavirus
✓ 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 gaat thuis naar het toilet
✓ Was vaak je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden
✓ Vermijd het aanraken van je gezicht en schud geen handen
✓ Ons advies is om een mondkapje te dragen in de auto wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een
sportactiviteit gaan en bij uitwedstrijden. Kinderen tot 13 jaar hoeven geen mondkapje te dragen
✓ Bij voorgenoemde zaken worden de richtlijnen van de overheid gehanteerd. De GGD doet bron en contactonderzoek om de verspreiding van
het virus te voorkomen. De GGD geeft aan welke quarantaine maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen

Voor alles geldt:
Denk aan de ander, gezondheid van alle mensen staat voorop

