Coronaprotocol Noordpool-U.F.C.
Basisregels
•

Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen!

•

Ben je 18 jr. of ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen.

•

Vermijd drukke plekken

•

Was je handen regelmaCg (vaker dan gebruikelijk)

Wedstrijden en trainingen:
•

Kleedkamers en douches kunnen worden gebruikt voor teams t/m O17.

•

Voor de teams vanaf O19 (Voor Noordpool-UFC zijn dat MO19, JO19, Vrouwen1, Zaterdag2,
Zondag2 en het 1e elUal) geldt dat het team zich moet verdelen over 2 kleedkamers.

Aandachtspunt:
Bij uitwedstrijden zijn we gebonden aan het Corona protocol van die betreﬀende vereniging. Dit
betekent dat mogelijk aanvullende regels in acht moeten worden genomen. Het is bijvoorbeeld
bekend dat sommige clubs GEEN kleedkamers en douches beschikbaar stellen aan teams met
spelers boven de 18 jaar! Via het wedstrijdsecretariaat wordt die informaCe ingewonnen en
gedeeld met betreﬀende leiders.
•

Bij wedstrijden van teams O19 en ouder, geldt de 1,5 meter afstand ook voor het
plaatsnemen in de dug out. Indien dat vanwege het aantal (reserve)spelers en staf niet kan
worden gerealiseerd, moeten extra stoelen worden geplaatst naast de dug out.

•

Geen ouders in de kleedkamer bij de jongere teams.
Tip: Indien jonge kinderen hulp nodig hebben bij het omkleden, probeer dat buiten te doen
of desnoods 1 ouder naar binnen die de leider meehelpt in de kleedkamer.

•

De bestuurskamer wordt ingericht op 1,5 meter. Nummers van kleedkamer en speelvelden
worden daar met leider gedeeld. Graag 1 leider per team naar binnen.

•

Het gebruik van bidons is NIET toegestaan. (Geldt voor alle teams)
Tip: Laat spelers hun eigen drinkﬂes meenemen!

•

Bij uitwedstrijden geldt dat alle (!) inzi]enden vanaf 13 jaar en ouder mondkapjes moeten
dragen als de 1,5 meter afstand Cjdens het vervoer niet kan worden gerealiseerd.

•

Neem de Corona maatregelen op het sportpark waar je te gast bent in acht.

AccommodaGe algemeen:

•

Bij de ingang van de kanCne graag handen desinfecteren.

•

Volg in de kanCne de aangegeven route (pijlen op de grond)

•

Ingang en uitgang van de kanCne zijn gescheiden. De deur bij de overkapping (achter)
fungeert als uitgang.

•

In de kanCne maximaal met 4 personen aan een tafel.

•

In de kanCne totaal maximaal 24 personen aanwezig (excl. barpersoneel)

•

Buiten maximaal 4 personen per betonnen picknickbank.
NB. Een team/groepstafel mag als 1,5 meter tussen personen kan worden gewaarborgd.

•

Er zijn geen zitplaatsen aan de bar.

•

ConsumpCes voor buiten graag door 1 (bij voorkeur vaste) persoon laten halen.

•

Graag zoveel mogelijk met pin betalen.

•

Er worden geen glazen of kopjes gebruikt. Drinken vanuit ﬂesjes en papieren of plasCcbekers.

Toeschouwers/ publiek:
•

Maximaal 250 toeschouwers buiten

•

1,5 meter regel blijU gelden

•

Niet roepen, schreeuwen en of zingen

Als Hoofdbestuur van Noordpool-U.F.C. beseﬀen we dat dit een behoorlijke lijst van maatregelen
is en beperkingen met zich meebrengt. Wij vragen ieders begrip daarvoor en willen nogmaals
benadrukken dat dit echt nodig is om onze sport te kunnen blijven uitoefenen. Mocht de
aandacht een keer verslappen en wordt je daarop aangesproken, ook dan graag begrip en
acceptaCe.

