Protocol Altius trainingen
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Er worden alleen trainingen gegeven op het kunstgras.
De ingang bij het parkeerterrein wordt gebruikt als toegang voor de trainingen. Kom, indien
mogelijk, zoveel mogelijk met de fiets (zonder ouders). Voor het brengen met de auto wordt
een drop off and pick up gemaakt voor de ouders. Bij deze drop off and pick up moeten de
kinderen alleen uitstappen en dan onder begeleiding van onze vrijwilligers naar het veld
lopen. Op de drop off and pick up komen waarschuwingsborden om 1,5 meter afstand te
houden elkaar. Tevens plaatsen wij een aantal hekken en/of waarschuwingslint voor de juiste
begeleiding.
Altius begeleidt de ingang met drie vrijwilligers per training, zij zijn onze corona
verantwoordelijken bij de trainingen, zij zullen duidelijk zichtbaar zijn middels een coachjas
of bodywarmer voorzien van een geel vest. Zij zien ook toe op het nakomen van ons protocol
Bij het hek van het kunstgrasveld staan twee desinfectiepompen. Deze moeten gebruikt
worden alvorens men het veld op gaat. Bij het verlaten van het veld dient dit ook gedaan te
worden
Spelers nemen hun eigen bidons mee
Ouders hebben geen toegang tot de training
Trainingen worden gegeven door onze Altius trainers, zij houden rekening met de
hygiënische normen, al onze trainers zijn duidelijk kenbaar door middel van hun Altius
trainingspak en/of coachjas
De trainingen worden gegeven conform richtlijnen RIVM en KNVB, onder de 12 jaar (JO12)
kunnen trainen, er hoeft geen rekening gehouden te worden met de 1,5 meter. De jeugd van
12 tot en met 18 jaar (JO13 tot en met JO19) kunnen trainen, er moet rekening gehouden
worden met 1,5 meter afstand
Douchen moet thuis gebeuren
De kantine is gesloten
In het ballenhok haalt de verantwoordelijke trainer de ballen en indien nodig hulpmiddelen
voor de training
De EHBO kist is ook aanwezig in het ballenhok
Elke week evalueert ons bestuur en coördinatoren de maatregelen. Daar waar nodig wordt
er bijgestuurd. Feedback vanuit de gemeente Hilversum wordt ook meegenomen in deze
evaluatie

Naast bovenstaande betreffende halen en brengen graag nog aandacht voor onderstaande
maatregelen:
• Blijf thuis als je van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten,

benauwdheid of koorts
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of

benauwdheidsklachten heeft

