Corona maatregelen m.i.v. 13 november 18.00 uur bij
v.v. Altius 1931
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Voor alles geldt: Gezond verstand gebruiken staat voorop; Heb je klachten? Blijf thuis en laat
je testen. Neem de gebruikelijke veiligheid – en hygiëneregels in acht.
Informeer je kinderen over de algemene veiligheid – en hygiëneregels en dat zij altijd de
aanwijzingen van de begeleiding/ staf/ kader opvolgen.
Vrijwilligers/medewerkers die werkzaamheden verrichten zijn generiek uitgezonderd van de
CTB verplichting. Hierbij wordt gedacht aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsploeg,
scheidsrechters, alle vrijwilligers.
Publiek is niet toegestaan bij wedstrijden en trainingen met ingang van heden.
Wij vragen ouders om kinderen zo veel mogelijk op de fiets naar de training of thuiswedstrijd
te laten komen. Indien dat niet mogelijk is dan kan het kind afgezet worden op de
parkeerplaats, waarna de ouder/verzorger weer terugrijdt naar huis. Het is niet de bedoeling
dat ouders het terrein betreden.
Ondanks de oproep om het aantal rij-ouders beperkt te houden, willen wij toch dringend
adviseren om zoveel als mogelijk met eigen vervoer te gaan naar uitwedstrijden (en het liefst
met de fiets naar thuiswedstrijden).
Gezien het grote aantal besmettingen heeft eigen vervoer absoluut de voorkeur boven met
4-5 man samen in een auto te gaan zitten. Als het echt niet anders kan, doe dan ’s ochtends
een zelftest, draag een mondkapje en eventueel raampje open voor goede ventilatie.
Check van tevoren goed de website van de club die je gaat bezoeken. Formeel mogen de
minimaal noodzakelijke rij-ouders weldegelijk op de club komen, maar sommige clubs
hebben er toch voor gekozen rij-ouders bij de poort al te weren. Ook zal het bij sommige
clubs tot parkeerproblemen leiden, dus ga op tijd weg!
Rijouders die jonge sporters vervoeren naar een wedstrijd van een uitspelend team of omdat
de betrokken sportaccommodatie ver weg is gelegen van de eigen woonplaats zijn in dat
geval functioneel aanwezig en hoeven geen coronatoegangsbewijs te tonen.
Sporters bij buitensportlocaties worden buiten niet gecontroleerd, maar moeten bij het
betreden van een binnenruimte (zoals kleedkamer, toilet of bestuurskamer) wel een
coronatoegangsbewijs tonen. De CTB is ook vereist voor het betreden van de kantine en op
het buitenterras.
Kantine en terras zijn toegankelijk op vertoon van het coronatoegangsbewijs (indien ouder
dan 13 jaar). Voor afhaal is de kantine gewoon geopend. De kantine is geopend tot 20.00
uur.
Wij vragen een ieder om de aanwijzingen van de organisatie bijvoorbeeld trainers,
begeleiders en bestuursleden op te volgen.
Houd voor en na het sporten 1,5 meter afstand en doe dat ook op plekken waar geen
coronatoegangsbewijs verplicht is.

Extra informatie over Corona:
Rijksoverheid: Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl
KNVB: Algemeen protocol verantwoord sporten | KNVB

Houd 1,5 m afstand
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