Corona protocol van FC VVC
In deze bijzondere Corona tijd hechten wij eraan als bestuur om met elkaar de procedures rondom wedstrijden en trainingen
voor alle spelers, ouders, toeschouwers, vrijwilligers, trainers, coaches en scheidsrechters duidelijk op een rij te zetten. Voor
eigen leden maar ook voor onze gasten. Mogelijke aanpassingen sluiten wij op voorhand niet uit. Laten we met elkaar het virus
overwinnen, en let daarbij heel goed op elkaar !
Allereerst geldt voor alles, gebruik je gezonde verstand, heb je klachten blijf dan thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en
hygiëneregels in acht. In het algemeen gelden voor een ieder daarvoor de volgende uitgangspunten:
▪ blijf thuis bij klachten en laat je testen en pas te allen tijde hygiëne toe;
▪ houd anderhalve meter afstand
Volg de aanwijzingen van de toezichthouders (bestuur, Corona functionaris) op. Het niet opvolgen van die aanwijzingen kan
betekenen, dat je de toegang tot het sportcomplex wordt ontzegd. Met inachtneming van de hiernavolgende regels, hopen
wij iedereen een aangenaam en veilig verblijf op het complex van FC VVC te kunnen bieden. Laten we genieten van het mooie
spelletje!

Toegang tot en vertrek van het sportpark:
▪ spelers, trainers, coaches en scheidsrechters via de achterste poort.
Uitgang na de wedstrijd: door de deuren richting hoofdveld 3, dan rechtsaf naar kantine (bij entree de pijlen en
instructies volgen in de kantine), complex verlaten via de poort naast de kantine (met pijlen aangegeven)
▪ alle niet-spelers betreden het complex via de poort bij de kantine en verlaten het complex ook via deze poort
▪ volg de looplijnen en houd 1,5 meter afstand
▪ teams die uitwedstrijden spelen mogen niet verzamelen in de kantine, behalve de jeugdteams tot en met 17 jaar, zij mogen
verzamelen in het sponsorhome.

Speelvelden:
▪ maximaal 250 toeschouwers langs een speelveld. Er zal dan geen placering plaatsvinden. De 1,5 meter afstand dient in
acht te worden genomen.

▪ indien er meer dan 250 toeschouwers zullen zijn, dan zal registratie/ placering en de gezondheidscheck
plaatsvinden.

▪ geforceerd stemgebruik of zingen langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
▪ Wisselspelers en technische staf mogen zich binnen de afrastering bevinden en tellen niet mee voor het aantal van 250.
Wel nemen zij ook de 1,5 meter afstand in acht, voor zover sprake is van 18 jaar en ouder. In de dug- outs is slechts een
drietal zitplaatsen beschikbaar. Naast de dug-outs zijn stoelen op 1,5 meter afstand van elkaar beschikbaar.
▪ om hygiënische redenen worden geen limonade kannen uitgegeven voor de jeugd.

Kleedkamers:
▪ Voor de jeugd t/m JO12 zal er GEEN kleedkamer ter beschikking worden gesteld, wij verzoeken om omgekleed
naar FC VVC te komen en thuis te douchen.
De jeugd tussen JO13 en JO17 mag in één kleedkamer
Voor de senioren en JO19 en MO19 is één kleedkamer beschikbaar met maximaal 7 personen per kleedkamer
Voor de zaterdag 1 en 2 selectie zullen twee kleedkamers per team beschikbaar zijn, mits de bezetting het toelaat
bovengenoemde punten gelden ook voor het gebruik van de doucheruimten.
FC VVC adviseert echter zoveel als mogelijk thuis om te kleden en bij trainingen altijd in sportkleding naar de club te
komen.
▪ gebruik na het verlaten van de kleedkamers de looproute richting hoofdveld 3, eenmaal buiten gekomen
rechtsaf naar de kantine.
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Kantine:
▪ volg in de kantine de looplijnen en de aanwijzingen van het kantine personeel.
▪ staan in de kantine is niet toegestaan, iedereen dient van zitplaatsen gebruik te worden
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gemaakt.
het verplaatsen van meubilair is niet toegestaan.
rekening houdend met de 1,5 meter afstand, zijn er ongeveer 60 zitplaatsen in de kantine. Geen zitplaats meer
beschikbaar? Helaas dan geen toegang tot de kantine.
ook op het terras is staan niet toegestaan en geldt een maximum van ongeveer 50 zitplaatsen en ook hier geen zitplaats,
dan ook geen toegang tot het terras.
betaal met pin en/of VVC pas. Contant afrekenen is niet mogelijk.
de keuken zal open zijn.
hou tijdens het wachten op een bestelling uit de keuken 1,5 meter afstand van elkaar en volg
de looprichting bij en naar het keukenbuffet.
als het erg druk is in de kantine en op het terras probeer dan je verblijf zoveel mogelijk te beperken, alleen dan kunnen
andere leden en onze gasten ook gebruik maken van de kantine.

Toiletten:
▪

de toiletten zijn slechts gedeeltelijk in gebruik. Voorkom teveel mensen tegelijk in de toiletruimte en vorm zo nodig
een wachtrij buiten de toiletruimte en hou rekening met 1,5 meter afstand.

Hygiëne algemeen:
▪

FC VVC zal zoveel als mogelijk extra zorg besteden aan het regelmatig schoonmaken en desinfecteren van tafels,
sanitaire voorzieningen, deurknoppen, trapleuningen, pinautomaten etc.

Ondanks alle Corona beperkingen wensen wij iedereen veel plezier op ons complex en laten we er met elkaar een mooi en
sportief geslaagd nieuw seizoen van maken. Blijf gezond en let goed op elkaar !
Bestuur FC VVC
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