Esch, 1 september 2020
Gedragsregels en afspraken vv Essche Boys i.v.m. Corona
Om op een verantwoorde wijze het nieuwe voetbalseizoen te kunnen starten, heeft vv Essche Boys
regels opgesteld voor de trainingen en wedstrijden. Wij volgen de voorschriften van het RIVM en de
Rijksoverheid. De regels gelden vooralsnog tot 1 oktober 2020, tenzij gewijzigde regels van de
overheid aanpassingen noodzakelijk maken.
Veiligheid- en hygiëneregels:
- voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
- houd altijd minimaal 1,5 meter afstand
Dit geldt niet tijdens het sporten en ook niet voor kinderen tot 18 jaar;
- heb je klachten? blijf thuis en laat je testen
- blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het Coronavirus
- bezoekers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd bij (vermoeden van)
bovengenoemde klachten
- spreek anderen aan bij het niet naleven van de regels.
Bij vaststelling besmetting Covid ’19:
- indien bij een speler, begeleider of andere bezoeker van vv Essche Boys Covid-19 wordt
vastgesteld, moet dit gemeld worden via info@esscheboys.nl
- Indien een speler of begeleider besmet raakt met Covid ’19, zal het betreffende team voor
minimaal 10 dagen (vanaf bevestiging besmetting) uitgesloten worden van trainingen en
wedstrijden en wordt in overleg met de GGD bepaald wie er in quarantaine moeten
- Indien er teams samen en gemengd trainen (zoals beide selecties), zal de uitsluiting voor
beide teams gelden en wordt in overleg met de GGD bepaald wie er in quarantaine moeten
Bereid je goed voor op trainingen en wedstrijden:
- was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie
- Op het sportpark kun je aanvullend op diverse plaatsen je handen desinfecteren
- neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken; gebruik dus niet een gemeenschappelijke
krat met bidons
Bij wedstrijden:
- de leiders/coaches handhaven de 1,5 afstandsregel en informeren ouders en begeleiding van
het eigen team en van de tegenstander over de regels en maatregelen bij vv Essche Boys.
- Minstens 1 Leider/coach van de tegenstander wordt gevraagd zich te registreren via de QRcode.
- Kleedkamers zijn gewoon open.
- Voor de wedstrijd begroeten we de scheidsrechter en tegenstander, maar geven geen
handen
- Na afloop van de wedstrijd bedanken we eenieder voor een sportieve wedstrijd, maar geven
geen hand

Bezoekers sportpark
- bezoekers bij trainingen en wedstrijden zijn weer toegestaan, maar ga terughoudend om met
het uitnodigen van bezoekers om trainingen en wedstrijden te bekijken
- op het sportpark zijn maximaal 250 bezoekers toegestaan; het aantal toeschouwers is
exclusief kaderleden, officials, vrijwilligers, medewerkers en sporters
- toeschouwers dienen zich houden aan de veiligheids- en hygiëneregels; houd 1,5 meter
afstand!
Bezoek kantine
- bezoekers van de kantine dienen zich te registreren via de QR-code.
- deze gegevens worden uitsluitend verzameld voor de uitvoering van een eventueel bron- en
contactonderzoek door de GGD en zullen maximaal 10 dagen bewaard worden
- volg de looproute in de kantine die aangegeven is
- Niet meer dan 4 personen per tafel
- de wc’s in de kantine zijn alleen bereikbaar via de hoofdingang
- de wc’s worden regelmatig schoongemaakt.
Uitwedstrijden
- volg bij uitwedstrijden de algemene veiligheid- en hygiëneregels op
- houd rekening met eventueel aanvullende regels bij een andere club en volg deze regels op
- het is toegestaan om met personen uit meerdere huishoudens in één vervoersmiddel te
reizen naar uitwedstrijden
wanneer je met personen uit meerdere huishoudens plaatsneemt in één auto is het advies om een
mondkapje te dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder.
Contact
Voor vragen en opmerkingen over de huidige regels kan contact opgenomen worden via
info@esscheboys.nl

