Protocol voor ouders
•

Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en vertel ze, dat ze altijd de
aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;

•

Stem met je kind je contactgegevens af, zoals een 06-nummer waarop je indien nodig bereikbaar bent;

•

Laat je kind, zoveel mogelijk, alleen naar het sportcomplex gaan als er een training of thuiswedstrijd voor
hem of haar gepland staat;

•

Laat je kind(eren) niet trainen of wedstrijden spelen als je kind klachten heeft als stevige neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid en/of koorts of een combinatie hiervan;

•

Laat je kind(eren) niet trainen of spelen als iemand in je gezin koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten; als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten trainen en/of
wedstrijden laten spelen;

•

Laat je kind(eren) niet trainen als iemand in je gezin positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID19); omdat je kind tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet je
kind thuis blijven tot 10 dagen na het laatste contact;

•

Als ouder/verzorger heb je beperkt toegang tot het sportcomplex, dit geldt zowel voor, tijdens als na de
training en wedstrijd van je kind(eren); het is niet toegestaan om thuis- en uitwedstrijden te bezoeken,
waarbij bij uitwedstrijden onderstaande regel van toepassing is;

•

Bij uitwedstrijden van jeugdspelers (t/m 19 jaar) vallen de benodigde chauffeurs onder de
teambegeleiding; zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen wel kijken naar de
wedstrijd; Bij uitwedstrijden vertrekken we tijdig, onveranderd, vanaf de parkeerplaats bij de ingang van
ons sportcomplex

•

Laat je kind op de fiets komen; als je je kind brengt, zet hem of haar af bij het hek gelegen tegenover het
fietsenhok;

•

Zorg dat je kind niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training of thuiswedstrijd aanwezig is op
het sportcomplex;

•

Is je kind 13 jaar of ouder, dan draagt hij of zij een mondkapje wanneer er met personen van buiten je
huishouden in een vervoermiddel naar de uitwedstrijden gereden wordt;

•

De kantine is gesloten;

•

Volg altijd de aanwijzingen op van de trainers, de begeleiders en van het bestuur;

•

Spreek af dat je kind zo snel als gaat na de training of wedstrijd het sportcomplex weer verlaat;

•

Indien bij een sporter/kaderlid/scheidsrechter Covid-19 wordt vastgesteld worden de richtlijnen vanuit de
overheid gehanteerd; de GGD doet bron-en contactonderzoek om de verspreiding van het coronavirus te
voorkomen en geeft aan welke quarantaine maatregelen noodzakelijk zijn; dit kan per situatie verschillen;

•

De maatregelen die worden genomen worden zo spoedig mogelijk naar betrokken ouders, trainers en
leiders gecommuniceerd;

•
•
•
•

Kleedkamers sluiten 45 minuten na de laatste wedstrijd;
Kleedkamers zijn alleen bedoeld om in te kleden;
Maximaal 8 personen in de kleedkamer;
Heb je vragen over dit protocol stuur dan een e-mail naar: secretaris@vvaduard2000.nl.

