2. PROTOCOL CORONA MAATREGELEN
ACCOMMODATIE
DIT DOCUMENT WORDT INDIEN RELEVANT GEACTUALISEERD. VERSIE JUN 2021

Om op een veilige en hygiënische manier weer te kunnen voetballen zijn er
coronaprotocollen van toepassing. Lees hier het protocol SC Den Dungen voor weekend en
avonddiensten.
•
•

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
Heeft u klachten; blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
Meldt dit dan direct aan de betreffende coördinatoren;
o Accommodatie
Gerard vd Heijden 06 53675359
Uiteraard wordt hier vertrouwelijk mee om gegaan.

•

blijf thuis als je in contact bent geweest met iemand die positief getest is op het
nieuwe coronavirus (COVID-19) en laat je testen. Ben je vijf dagen naar het laatste
contact negatief getest dan kun je je activiteiten weer hervatten.
Beheerders dienen zelf hun (gezondheids)risico te analyseren of zij zich op buiten
en/of in de sportlocatie met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je
huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts; Het dringende advies is om tweemaal
per week een sneltest te laten doen;
Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw
huishouden
Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
Was regelmatig je handen met water en zeep;
Vermijd het aanraken van je gezicht;
Schud geen handen;
Met betrekking tot schoonmaak werkzaamheden in de accommodatie zijn er plastic
handschoenen en mondkapjes beschikbaar;

•

•
•
•
•
•
•

ACCOMMODATIE – ALGEMEEN
•
•
•
•

•

Op de avonden zijn de kleedlokalen gesloten voor jeugdteams. Dit is noodzakelijk om
werkzaamheden voor onze vrijwilligers behapbaar te houden.
Op de zaterdagen en zondagen worden alle kleedkamers van de accommodatie
opengesteld. Voor 18 jaar en ouder geldt, houd hierbij 1,5 meter afstand;
De douches van de accommodatie kunnen in verband met controlemetingen
waterkwaliteit op dit moment helaas nog niet gebruikt worden.
Aantal personen in een kleedlokaal is maximaal 8 personen (en 10 spelers voor grote
kleedlokalen 4 en 8), Seniorenteams krijgen dan ook 2 kleedlokalen toegewezen.
Voor jeugdteams t/m17 jaar zijn hiervoor geen restricties.
Maximaal Aantal spelers staat op deur van de kleedlokalen aangegeven.

•
•
•

•
•

•

•

Voor jeugdleden tot een leeftijd van 18 jaar zijn Wedstrijden, toernooien en
evenementen toegestaan, Hierbij mag geen publiek aanwezig zijn.
Voor leden vanaf 18 jaar is het onderling spelen van trainingen en wedstrijden
toegestaan, ook hierbij mag geen publiek aanwezig zijn.
Het clubhuis inclusief terras is open voor leden en supporters uit Den Dungen;
o Hiervoor geldt een maximaal aantal aanwezigen van 50 personen op het
terras en 24 personen in het clubhuis.
o Omdat publiek bij wedstrijden en trainingen niet aanwezig mag zijn,
dienen bezoekers vanaf de poort direct door te lopen naar het clubhuis.
Het aantal voetballers en begeleiders mag niet groter zijn dan noodzakelijk is voor de
voetbalactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
Van bezoekende teams zijn naast de voetballers en begeleiders alleen rijouders
welkom. Dit is noodzakelijk om onze eigen leden en supporters ruimte te bieden in
het clubhuis.
Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en
wisselspelers onderling, ook in de dug-out, hiervoor zijn extra stoelen aanwezig op
alle velden;
Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de voetbalactiviteit moeten
voetballers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden;

SPECIFIEKE AFSPRAKEN SC DEN DUNGEN
•

•

•
•

•

•
•
•
•

•

•
•

Aanspreekpunten voor de accommodatie en gemeente in relatie tot coronamaatregelen namens SC Den Dungen zijn Gerard vd Heijden 06 53675359 en Cees
van Drunen 06 29520351;
Tijdens trainingsavonden wordt er vanuit de club een corona-coördinator (beheerder)
aangesteld, deze zorgt dat iedereen zich binnen en buiten de accommodatie aan de
corona-maatregelen houdt.
Tijdens wedstrijddagen zijn de corona-coördinatoren de voor dat weekend ingeplande
beheerders.
De corona-coördinator is voor iedereen herkenbaar door het dragen van de
weekenddienstkleding alsmede hesjes waarop staat aangegeven dat ze coronacoördinator zijn.
De regels die gelden voor de accommodatie zijn duidelijk zichtbaar aanwezig en
gecommuniceerd via diverse kanalen, hierdoor mag je er vanuit gaan dat iedereen
hiervan op de hoogte is;
Er is een duidelijke routing naar het veld, het terras, de uitgang, etc. zodat personen
de 1,5 meter afstand kunnen houden;
Bij het betreden van de accommodatie is desinfecteermateriaal aanwezig. Zorg dat
degene die de accommodatie betreden de handen desinfecteren;
De teams maken na afloop van de wedstrijd / training zelf de kleedlokalen schoon.
Hiervoor zijn voldoende persoonlijke hygiënemiddelen, maar ook
schoonmaakmiddelen (i.v.m. het frequenter schoonmaken voor deurklinken, toiletten,
tafels, etc.);
Maak handcontactpunten (zoals deurklinken, pinautomaten, touchscreens, etc.),
waarmee voetballers, vrijwilligers en publiek in aanraking komen meerdere malen per
dag schoon;
Reinig naar iedere wedstrijd/training de kleedlokalen (vloer, afdoen banken,
deurklinken, lichtknoppen, knoppen kranen, drukknoppen douche etc)
Er wordt geen limonade/thee drank voor de spelende teams meer verstrekt. Hiermee
worden de handcontactpunten aanzienlijk beperkt. Watertappunten blijven voldoende
beschikbaar in de kleedlokalen en ook buiten zullen tappunten beschikbaar zijn.

•

•
•
•
•
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Zorg dat alle ruimtes in de accommodatie voldoende worden geventileerd, zet de
afzuiging dan ook volledig aan en zet de dubbele toegangsdeuren van de
accommodatie volledig open;
Er is geen ontvangst meer van zowel thuisspelende als uitspelende teambegeleiders
in de bestuurskamer/wedstrijdsecretariaat.
1 teambegeleider kan zich melden bij het wedstrijdsecretariaat voor het ophalen of
inleveren van intrapballen/hesjes/hoedjes.
De scheidsrechter kan, mits hij daar zelf behoefte aan heeft zich wel melden in het
wedstrijdsecretariaat. (zie protocol scheidsrechters)
De kleed-accommodatie is alleen toegankelijk voor sporters en de noodzakelijke
begeleiding.
Alle overige personen als zijnde ouders, publiek, rapporteurs, waarnemers, scouts
etc. zijn niet welkom in de accommodatie. Kortom de accommodatie is alleen open
voor de sporters.

Afbeelding accommodatie

