Maatregelen COVID-19 bij KV Good Luck
Op bezoek als sporter bij KV Good Luck, algemene regels
•
•
•
•
•

•

Heb je klachten, blijf thuis!
Houd 1,5 meter afstand
Was regelmatig je handen
Heb respect voor elkaars veiligheid en gezondheid
Help elkaar herinneren aan de regels. We zijn als vereniging zeer afhankelijk van
jullie eigen verantwoordelijkheid om te voorkomen dat we een boete krijgen, of nog
vervelender dat een COVID uitbraak onze activiteiten stil legt.
Loop zoveel mogelijk buiten om het pand heen. De tussendeur in de kantine
is gesloten, dit is geen looproute

In de kantine
•

Met ingang van 29 september 2020 18:00 is de kantine gesloten!

In de kleedkamers
•
•
•
•
•

•
•

Maximaal 3 volwassenen tegelijkertijd in de kleedkamer
Hiervan maximaal 2 personen tegelijkertijd onder de douche
Kom zoveel mogelijk omgekleed naar de wedstrijden en trainingen toe
Blijf niet onnodig lang in de kleedkamer, maar maak zo snel mogelijk ruimte voor
de volgende personen
Voor jeugdteams (<18) geldt het volgende; spelers uit 1 team mogen tegelijkertijd in
de kleedkamer zijn. Verlaat zo snel mogelijk de kleedkamer om ruimte te maken
voor het volgende team.
Geen teambesprekingen in kleedkamers
De tussendeur blijft gesloten, loop buitenlangs voor een bezoek aan de kantine

Op het terras en langs het veld
•

Er is geen publiek toegestaan tijdens wedstrijden

Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een uitwedstrijd. Ben ik dan
een toeschouwer?
•

Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs
onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en
mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Wel dient het aantal chauffeurs beperkt te
blijven, dus niet voor elk kind een chauffeur. Er dient zoveel mogelijk samen gereisd
te worden.

Op de jeu de boules banen
•
•
•
•

Speel je niet, verlaat dan de baan
Houd 1,5 meter afstand
Speel alleen met je eigen jeu de boules ballen en key bal.
1 persoon bedient het scoringspaneel

Op het korfbalveld
•
•
•
•

Geen handen schudden met scheidsrechter of tegenstander
Wisselspelers en coaches van beide teams dienen onderling afstand te houden, ook
op de reservebank
De groepshug voorafgaande aan de wedstrijd is ook niet toegestaan
Let op, bij het verlaten van het veld geldt opnieuw 1,5 meter afstand

In de auto (uitwedstrijden)
•
•

We vragen iedereen een mondkapje bij zich te hebben
Er mag in onderling overleg besloten worden dat het niet nodig is om het mondkapje
te dragen, maar indien er één persoon in de auto toch behoefte aan heeft, dan
vragen wij aan alle personen in de auto dit te respecteren en ook het mondkapje te
dragen.

