Corona protocol
20 augustus 2020

Algemeen / Start seizoen 2020-2021
Beste spelers, trainers, leiders, vrijwilligers en ouders van Concordia,
De meeste teams starten deze of komende week weer met trainen en het spelen van (oefen)wedstrijden. Het nieuwe seizoen gaat officieel van start vanaf 29/30 augustus met de bekerwedstrijden en in het weekend van 19/20 september gaat de competitie weer van start.
Nu het aantal besmetting weer op loopt en het kabinet de toename probeert te beperken
door regels weer aan te scherpen, vinden wij het belangrijk om de regels rondom het voetballen van wedstrijden nogmaals te benadrukken. Mocht het nodig zijn om dit protocol bij te
werken door voortschrijdend inzicht en/of veranderende omstandigheden dan zal er een update van dit protocol rondgestuurd worden en op de website geplaatst worden.
Wij vertrouwen er dan ook op dat iedereen zijn of haar uiterste best zal doen om zich aan
deze richtlijnen te houden zodat er op een veilige manier bij Concordia gesport kan worden.
Het Bestuur, Technische Commissie 1e en 2e elftal, Technische Commissie lagere senioren en
Jeugd Commissie
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PROTOCOL
Algemene veiligheid- en hygiëneregels
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
• 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;
• Houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering tijdens het
sporten en tot kinderen t/m 12 jaar;
• Vermijd drukte;
• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
• Schud geen handen;
• Hoest en nies in je elleboog;
• Niet spugen;
• Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
Blijf thuis wanneer
• Jij of iemand in jouw huishouden op dit moment koorts en/of benauwdheidklachten
heeft;
• Jij of iemand in jouw huishouden de afgelopen 14 dagen besmet is geweest met het
Coronavirus;
• Jij in quarantaine zit en/of je advies gekregen hebt thuis te blijven;
• Jij of je huishouden de afgelopen 14 dagen in een land of regio bent geweest, waar
code rood of code oranje van toepassing is. Je volgt het advies van het RIVM ten aanzien van Concordia door 10 dagen in quarantaine te gaan. Je kunt dus niet trainen/voetballen en het sportpark bezoeken.
Aanspreekpunt voor Gemeente, leden en bezoekers
• Martin Kloppenburg (accommodatie@concordia-wehl.nl)
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Melding Corona besmetting
Ben jij besmet met het Coronavirus (geweest) en ben jij bij Concordia geweest dan verzoeken
wij jou om dit te melden bij ons, zodat wij actie kunnen ondernemen.
Je kunt dit doen door een email te sturen naar accommodatie@concordia-wehl.nl.
Communicatielijnen corona-uitbraak/coronageval
Indien er een corona-uitbraak of coronageval is bij Concordia zal Martin Kloppenburg met behulp van de werkgroep, contact leggen met teams, vrijwilligers en bezoekers die aanwezig zijn
geweest op de betreffende (wedstrijd)dag.
Trainingsavonden
• Er wordt getraind volgens het trainingsschema;
• Door de senioren mag er weer gebruik gemaakt worden van de kleedkamers. Hierbij
geldt dat er max 8 volwassenen in de kleedkamer mogen zijn. Indien er meer mensen
aanwezig zijn dan op toerbeurt de kleedkamer gebruiken of kijken of er nog een andere kleedkamer beschikbaar is. Hetzelfde geldt voor het douchen na het trainen.
Denk hierbij aan de algemene veiligheids- en hygiëneregels;
• Door de jeugd wordt er, tot nader bericht, geen gebruik gemaakt van de kleedkamers;
• Iedereen neemt zijn eigen bidon mee;
• De toiletten in de hal mogen gebruikt worden.
Wedstrijddag jeugd
• Op de zaterdag zijn twee corona coördinatoren aanwezig die spelers, leiders, vrijwilligers, ouders en publiek van eigen teams als bezoekende teams wijzen op de geldende
coronaregels;
• Teams kunnen gebruik maken van de kleedkamers volgens de indeling van de velddienst. Hier dient ten allen tijden de instructies van de velddienst gevolgd te worden;
• Een leider van het team mag mee naar binnen om toezicht te houden, houdt hierbij
1,5 meter afstand ten opzichte van de spelers en blijft in principe voor de kleedkamerdeur;
• Ouders mogen niet mee naar de kleedkamers maar zich ook niet in de gang van de
kleedkamers begeven;
• Het is niet toegestaan om een wedstrijdbespreking voor de wedstrijd in de kleedkamer
te houden;
• Het is niet toegestaan om in de rust zich in de kleedkamer te bevinden;
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In de rust kan een van de leiders van de teams zich melden bij het wedstrijdsecretariaat voor een treetje limonade spelers en koffie/thee voor de leiders;
Voor teams t/m O9 is het niet toegestaan om te douchen (vanwege zelfstandigheid).
Wel kan er gebruik gemaakt worden van de kleedkamer om zich om te kleden. Het
advies is om dit zoveel als mogelijk thuis te doen. Dit geldt zowel voor het thuis team
als het bezoekende team;
Er wordt geen gebruik gemaakt van de team bidons, iedereen neemt zijn eigen bidon
mee;
Na afloop van de wedstrijd dienen de teams van O10 t/m O19 zich zo snel mogelijk te
douchen;
De leider van het Concordia team is verantwoordelijk dat zowel de eigen als de kleedkamer van de tegenstander schoon wordt opgeleverd.
Bij uitwedstrijden wordt geadviseerd om een mondkapje te dragen wanneer personen
buiten je huishouden in een vervoersmiddel van of naar een uitwedstrijd gaan.

Wedstrijddag senioren
• Op de vrijdag/zaterdag/zondag zijn twee corona coördinatoren aanwezig die spelers,
leiders, vrijwilligers, publiek van eigen teams als bezoekende teams wijzen op de geldende coronaregels;
• Teams kunnen gebruik maken van de kleedkamers volgens de indeling van de velddienst. Hier dient ten allen tijden de instructies van de velddienst gevolgd te worden;
• De bezoekende teams krijgen twee kleedkamers tot hun beschikking. Per kleedkamer
mogen zich maximaal 8 personen zich bevinden;
• De thuis teams krijgen voor het omkleden twee kleedkamers ter beschikking gesteld.
Nadat het team omgekleed is, kunnen zij de tassen in trolley doen zodat de kleedkamer beschikbaar is voor overige thuis teams;
• De velddienst neemt de volle trolley in ontvangst en plaatst deze in het cv hok waarna
deze ruimte afgesloten zal worden;
• Het is niet toegestaan om een wedstrijdbespreking voor de wedstrijd in de kleedkamer
te houden;
• Het is niet toegestaan om in de rust zich in de kleedkamer te bevinden;
• In de rust kan een van de leiders van de teams zich melden bij het wedstrijdsecretariaat voor een treetje limonade spelers en koffie/thee voor de leiders;
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Er wordt geen gebruik gemaakt van de team bidons, iedereen neemt zijn eigen bidon
mee;
Voor seniorenteams geldt ook de 1,5 meter regel in de dug-out;
Na afloop van de wedstrijd kunnen de bezoekende teams gebruik maken van de twee
toegewezen kleedkamers;
De thuis spelende teams krijgen van de velddienst hun trolley retour en de velddienst
zal hen twee kleedkamers toewijzen waar zij zich kunnen douchen;
De leider van het Concordia team is verantwoordelijk dat zowel de eigen als de kleedkamer van de tegenstander schoon wordt opgeleverd;
Bij uitwedstrijden wordt geadviseerd om een mondkapje te dragen wanneer personen
buiten je huishouden in een vervoersmiddel van of naar een uitwedstrijd gaan.

Kantine
• De kantine is open op de gebruikelijke tijden;
• Bij mooi weer zullen er ook koffiepunten elders op het Sportpark worden ingericht om
drukte te vermijden;
• Bij bezoek aan de kantine dient men de aangegeven looproute te volgen;
• Bij het nuttigen van de drank of etenswaar is het alleen mogelijk om te zitten. Hierbij
is een indeling gemaakt dat de 1,5 meter in acht genomen kan worden;
• In de kantine zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Zijn de plaatsen bezet dan
is het niet mogelijk om plaats te nemen in de kantine;
• Bij mooi weer is het mogelijk dat er een terras ingericht wordt op het evenementenplein volgens de Coronaregels;
• Het verzoek aan iedereen is om met PIN/contactloos te betalen;
• Bij het betreden van de kantine wordt gevraagd om de handen te desinfecteren;
• Ook wordt gevraagd om je NAW-gegevens, datum, telefoonnummer, emailadres en
toestemming in te vullen zodat bij een eventuele uitbraak van corona contact gezocht
kan worden. Je gegevens worden niet langer bewaard dan 14 dagen.
Overige
• De toiletten in het kleedkamer complex mogen alleen gebruikt worden door de spelers. Alle anderen kunnen gebruik maken van de toiletten bij de kantine;
• De tribune kan gebruikt worden, men kan alleen zitten op de aangegeven plaatsen en
hou ten allen tijden rekening met de 1,5 meter regel;
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EHBO/AED zijn aanwezig en beschikbaar bij het wedstrijdsecretariaat;
Vergaderingen mogen door verschillende commissies georganiseerd en gehouden
worden in het clubgebouw. Hou hierbij 1,5 meter afstand, lukt dit niet vergader dan
via de digitale weg!
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