Coronaprotocol Bezoekers K.V. Furore
Algemene uitgangspunten:
•
•
•
•

Blijf thuis bij klachten en laat je testen
Pas hygiëne toe
Houd 1,5 meter afstand
Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop

Protocol K.V. Furore:
•

•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

Tijdens trainingsavonden zijn de trainers coördinator. Zij hebben als taak toe te zien
op een veilige en verantwoorde sportomgeving. Alle aanwijzingen vanuit de
coördinatoren dienen opgevolgd te worden. Een coördinator draagt altijd een hesje.
Tijdens wedstrijden is één ouder van een spelend team coördinator. Zij hebben als
taak toe te zien op de desinfectie van de handen, looproute en de 1,5 meter afstand.
Alle aanwijzingen vanuit de coördinatoren dienen opgevolgd te worden. Een
coördinator draagt altijd een hesje. (Let op: bij meerdere thuiswedstrijden zijn er
meerdere coördinatoren)
Kleedkamers kunnen gebruikt worden. Houd hierbij de 1,5 meter afstand,
uitzondering voor kinderen t/m 12 jaar.
Douches kunnen alleen na wedstrijden gebruikt worden. Houd hierbij de 1,5 meter
afstand, uitzondering voor kinderen t/m 12 jaar.
Mochten de douches gebuikt worden gelieve deze schoon achter te laten.
Schoonmaakmateriaal staan in de hoek van iedere kleedkamer.
We komen binnen door de grote poort, waarbij de rechterkant aan gehouden wordt,
zowel bij komen als weggaan. Op het terrein is een looproute aangegeven, deze is
verplicht!
Het is verplicht om bij aankomst op het terrein, ter hoogte van de overkapping, de
handen te desinfecteren.
Kleedkamers en toiletten zijn via de hoofdingang te bereiken. Via de kantine (laatste
deur) verlaat u het gebouw. Het is niet toegestaan om via de kantine naar de
kleedkamer of toiletten te gaan.
In de kantine bent u verplicht te zitten en de looproute te volgen.
Bij thuiswedstrijden dient de coach de scheidsrechter te ontvangen en op de regels
te wijzen.
Uitwedstrijden: Wanneer u met personen uit verschillende huishoudens
plaatsneemt in één auto, is het advies van de KNKV om een mondkapje te dragen
voor reizigers van 13 jaar en ouder.
Dug-out: Reservespelers en stafleden boven de 18 jaar moeten 1,5 meter afstand
van elkaar houden. Het is toegestaan om banken en/of stoelen uit het materiaalhok
naast de dug-out te plaatsen.

Protocol kantine K.V. Furore:
Voor de veiligheid van de bardienstmedewerkers en bezoekers van de Omzoom
hebben we een aantal extra maatregelen genomen, die hieronder worden
benoemd.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bezoekers mogen alleen naar binnen als ze voldoen aan de RIVM checklist die bij de
ingang van de kantine hangt.
De hoofdingang zal niet als entree gebruikt worden alleen als nooduitgang. De entree is
de deur aan de barkant.
Er is een eenrichtingsverkeer looproute vanaf de ingang van de bar naar de bar en van
daaruit naar de toiletten en kleedkamers.
Bij de bar is aangegeven waar besteld en waar betaald kan worden.
De tafels en stoelen mogen niet verplaatst worden en per tafel zijn er 2 stoelen
beschikbaar.
Zorg dat je zoveel mogelijk 1.5 meter afstand houdt van anderen.
Desinfectie voor de handen is beschikbaar bij de ingang bij de bar, bij de ingangen van
de wc's en kleedkamers.
Koffie en thee wordt in kartonnen bekers geschonken, bier uit flesjes en frisdranken uit
blik.
Iedereen gooit zijn of haar afval zelf weg in de daarvoor bestemde bakken, de flesjes
bier retour naar de bar.
Leden maken zelf de tafel schoon waaraan ze hebben gezeten. hiervoor zijn
schoonmaakdoekjes beschikbaar.
Betaling alleen per pin.
Alleen leden van de kantinecommissie mogen achter de bar komen en personen die
bardienst "moeten" draaien.
Er is tijdelijk een beperkt aanbod van eten en drinken.
De instructies van de kantinecommissie moeten door de bezoekers worden opgevolgd.

