COVID-19 protocol

Inleiding COVID-19 protocol
Dit is het COVID-19 protocol voor onze voetbalactiviteiten die plaatsvinden in het najaar van 2020. Het protocol is er om de
veiligheid van deelnemers, ouders van deelnemers, coördinator en trainers te waarborgen. Het protocol zorgt voor een veilige,
hygiënische en verantwoorde sportomgeving. In dit protocol zijn de volgende hoofdstukken opgenomen:

Algemene regels
Ontvangst
Uitreiken tenues
Eten en drinken
Programma
Hygiëne/Voorzorgsmaatregelen
Vertrek

Algemene regels
Regel 1:

Dit protocol wordt ook altijd voorafgaande aan het event per e-mail verzonden naar alle deelnemers.

Regel 2:

De coördinator en trainers zijn geïnstrueerd conform dit protocol en werken dan ook nauwgezet conform dit protocol.

Regel 3:

Ouders (max 1 ouder per gezin) kunnen vanwege alle maatregelen enkel hun (klein)kind brengen en halen bij het
sportcomplex. Omdat de gezondheid voor een ieder boven alles gaat is het betreden van het sportcomplex voor hen
helaas niet toegestaan gezien de actuele COVID-19 situatie.

Regel 4:

Deelnemers of ouders van deelnemers blijven bij ziekte conform de algemene COVID-19 regels uiteraard thuis.

Ontvangst

Alle deelnemers worden de eerste dag vanaf 8.10 uur verwacht, de deelnemers worden
(eenrichtingsverkeer op de parkeerplaats) afgezet door een ouder/verzorger die vervolgens doorrijdt en het complex niet betreedt.
Let op: deelnemers dienen door max. 1 ouder/verzorger per gezin gebracht te worden.
De deelnemers worden (eenrichtingsverkeer op de parkeerplaats) afgezet door een
ouder/verzorger die vanwege de huidige COVID-19 situatie het complex niet kan betreden.
De coördinator verwelkomt de kinderen bij de ingang van het sportcomplex.

Uitreiken tenues

Alle deelnemers ontvangen op de eerste dag het clubtenue (shirt, broek en sokken) van de
trainer van zijn/haar team. Op het complex is mogelijkheid tot omkleden. Op dag 2 en 3
worden de deelnemers in het tenue op locatie verwacht.
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Eten en drinken
Deelnemers wordt verzocht zelf een (gezonde) lunch mee te nemen in een afsluitbare
verpakking (zoals een broodtrommel). Hiermee wordt geborgd dat iedere deelnemer
een lunch heeft waar hij/zij energie van krijgt en de lunch niet centraal vanuit hygiëne
klaargemaakt hoeft te worden. Tijden de drinkpauzes ontvangen de deelnemers drinken en een nog in de verpakking zittende snack vanuit de organisatie.

Programma
Er kunnen maximaal 72 deelnemers deelnemen. Waar er maximaal 6 groepen van 12
kinderen deelnemen staat spreiding van de groepen met eigen trainer centraal.

Deelnemers
Coördinator

Trainers

Hygiëne/voorzorgsmaatregelen

De begeleiding van de deelnemers zal dus voornamelijk vanuit de hoek van het
speelveld op minimaal 1,5 meter afstand van de kinderen plaatsvinden. De coördinator
en trainers wassen regelmatig hun handen.

Vertrek

Het is belangrijk dat het vertrek gestroomlijnd verloopt. De deelnemers worden vanaf
14.30 uur op de parkeerplaats (eenrichtingsverkeer) opgehaald door ouders dan wel
verzorgers waarbij de ouders en verzorgers wederom nadrukkelijk wordt verzocht het
complex niet te betreden en altijd de 1,5 meter afstand in acht te nemen.

Vragen over dit protocol?
Mail ons op: voetbalkampen@cambuur.nl
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