
Update protocol t.a.v. corona beleid van vv Gemert

Onderstaand protocol is aangepast op basis van de versoepelingen van 13 augustus 2021. Het protocol is gebaseerd op de richtlijnen van het
RIVM en de Nederlandse overheid. Het is aangevuld om het voor iedereen binnen vv Gemert zo duidelijk mogelijk te maken.

Publiek:

● Toeschouwers zijn toegestaan, zowel bij wedstrijden als bij trainingen, maar dienen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

● Bij wedstrijden van Gemert 1 dient ook vooraf een gezondheidscheck gedaan te worden middels het scannen van de QR-code.

Trainingen:

● Er mag weer gebruik worden gemaakt van de kleedlokalen en douches. Wel wordt iedereen geacht de 1,5m afstand in acht te nemen.

● De ruimte bij de terreinmeesters graag zo min mogelijk betreden en in ieder geval de 1,5 m regel in acht nemen.

Wedstrijden:

● Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs.

● Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand voor personen vanaf 18 jaar niet verplicht. Na het sporten is 1,5 meter

afstand houden wel verplicht.

● Het wedstrijdsecretariaat is op wedstrijddagen alleen toegankelijk om de uitslagen door te geven en voor noodgevallen. Voor vragen

gelieve via app of mail contact op te nemen met betreffende coördinator of wedstrijdsecretaris.

● Graag zo min mogelijk ouders bij de pupillen in de kleedlokalen.

Kantine en terras:

● De kantine en het terras zullen rondom wedstrijden geopend zijn, waarbij de 1,5m afstand in acht moet worden genomen.

● Gezondheidscheck middels het scannen van de QR-code is bij aankomst verplicht.

● Het is niet toegestaan om te blijven staan.
● Maximaal 4 personen (18 +) per tafel met een onderlinge afstand van 1,5 meter.

Gebruik van mondkapjes:

● 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. Het is niet verplicht, maar wel wenselijk indien één van de reizigers dat op prijs stelt. Voor het vervoer in een

bus/touringcar (niet zijnde openbaar vervoer) is het niet verplicht maar wel wenselijk om een mondkapje te dragen.

Wat indien iemand corona gerelateerde klachten heeft?

● Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
● Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht)

hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
● Indien bij een sporter/kaderlid Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD

geeft aan welke quarantainemaatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen;
● Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden van) klachten, zoals

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of
smaak.

● Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het coronavirus, dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de
overheid. Dit betekent dat deze persoon thuisblijft en de richtlijnen volgt die de GGD hem/haar oplegt. De GGD verzorgt het bron- en
contactonderzoek. Wanneer de GGD het advies geeft om in quarantaine te gaan, is het dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende
de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan trainingen en wedstrijden.

Namens bestuur en teamleiders bij voorbaat dank voor jullie medewerking.


