Corona Protocol VV Gassel seizoen 2020-2021
Uiteraard gaat VV Gassel zorgvuldig om met de corona situatie en bijbehorende regels.
Hierbij volgen we zoveel mogelijk de richtlijnen die door het RIVM, de KNVB en
gemeente/veiligheidsregio worden opgelegd.
Algemeen geldt uiteraard dat we allemaal ons gezonde verstand moeten gebruiken om weer zo
normaal mogelijk van voetbal te kunnen genieten.
De belangrijkste afspraak daarbij is zonder meer dat mensen die klachten hebben niet naar het
sportpark komen!
Kijk goed naar de aangeven regels op of rond het sportpark/kantine.
Volg verder alle aanwijzingen van het bestuur, trainers, begeleiders en het kantinepersoneel op.
Protocol wedstrijden
De Teams (leiders/trainers bij de jeugd) kunnen zelf bepalen hoe om te gaan met het gebruik van de
kleedkamers en het bezoek aan ons sportpark. Maar hierbij dient men wel rekening te houden met
onderstaande zaken:

➢ De trainers/leiders ontvangen de uitteams en geven het corona protocol
aan het team, en geven eventueel een korte uitleg over het protocol dat geldt bij
VV Gassel.
➢ De teams mogen wel in hun kleedkamer omkleden en douchen, maar dienen de 1,5m in
acht te houden. Per team is er 1 kleedkamer beschikbaar.
➢ De Kleedkamer is maximaal 45 minuten voor beginsignaal van de wedstijd beschikbaar
voor jou team en maximaal 45 minuten na het eindsignaal van de wedstrijd.
➢ Maximale beschikbaarheid van de kleedkamer na de wedstrijd geldt niet voor de laatste
gebruiker. informeer hiervoor bij de leiding van de thuisploeg.
➢ Advies om eventueel thuis om te kleden en te douchen.
➢ De teams bepalen zelf of ze in 2 of 3 of meer groepen gaan omkleden en/ of douchen.
➢ Het aantal mensen in de kleedkamers zoveel mogelijk beperken, dus alleen relevante
personen (laat geblesseerde spelers, en wisselspelers zoveel mogelijk buiten).
➢ Beperk het kleedkamerbezoek zoveel mogelijk en hou het zo kort mogelijk.
➢ Teams houden zelf de 1,5 meter in acht bij de warming-up, de wedstrijden (ook in en rond
de dug-out), maar ook in de rust en na afloop van de wedstrijd.
➢ Waar mogelijk blijft het team na de warming-up op het veld, om direct aan de wedstrijd te
beginnen.

➢ Waar mogelijk blijft het team in de rust op het veld.
➢ Beperk zoveel mogelijk de contactmomenten zoals bij het vieren van een doelpunt of bij een
wissel.
➢ Toeschouwers bij wedstrijden zijn wel toegestaan mits 1,5 meter in acht genomen. Verdeel
je rondom het veld maar buiten de afrastering.
➢ De scheidsrechters schudden geen handen en houden gesprekken met assistenten zoveel
mogelijk buiten.
➢ Verder het advies om de spelerspas-controle uit te voeren voor de warming
up op het veld.
Protocol voor de kantine
➢ De kantine is in principe open op wedstrijddagen en bij de trainingen op donderdagavond.
➢ Volg de aanwijzingen zoals aangegeven in de kantine.
➢ Desinfecteer bij binnenkomst je handen.
➢ Registreer je op de formulieren die bij de ingang op de tafel liggen.
➢ Volg de looprichtingen zoals aangegeven.
➢ Beperk je bezoek binnen aan de kantine zoveel mogelijk. Waar mogelijk consumeer je buiten
op de aangegeven locaties.
➢ Hierbij gelden uitsluitend zitplekken binnen en buiten. En bewaak hierbij ten alle tijden de
onderlinge afstand.
➢ Maximaal 3 mensen tegelijk op het toilet.
➢ Eten bestel je via de aangegeven looproute in de snackcorner. Vervolgens ga je terug naar je
eigen plek en hou je zelf in de gaten of je bestelling klaar staat in de snackcorner.

Alvast bedankt voor jou medewerking

Bestuur VV Gassel

