Norbert Litta Combinatie 2003

Beste ouder/verzorger,
Sinds 29 april is het voor de jeugd weer toegestaan om georganiseerd en beheersbaar te gaan sporten.
Vanaf 11 mei is dat ook voor de senioren het geval. Om veilig en verantwoord te kunnen sporten hebben
we een protocol opgesteld. Elk lid dient zich aan dit procotcol te houden., zodat alles via de richtlijnen van
de overheid loopt. Graag onderstaande goed doornemen met je kind. Heb je vragen, neem dan contact op
met de trainer of leider.

Coronaprotocol ouder/verzorger
•

Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen
van de begeleiding opvolgen;

•

breng je kind(eren) alleen naar de voetbalvereniging als er een training voor jouw kind(eren) gepland
staat;

•

breng je kind(eren) niet naar de voetbalvereniging als je kind (ook milde!) klachten heeft van
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;

•

breng je kind(eren) niet naar de voetbalvereniging als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38
°C) en/ of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten
sporten en naar buiten;

•

breng je kind(eren) niet naar de voetbalvereniging als iemand in jouw huishouden positief getest is op
het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze
persoon nog ziek kunt worden, moet je kind thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;

•

breng je kind(eren) niet naar de voetbalvereniging als bij je kind in de afgelopen 7 dagen het nieuwe
coronavirus is vastgesteld (via een laboratoriumtest);

•

breng je kind(eren) niet naar de voetbalvereniging als je kind in thuisisolatie is omdat hij/zij direct
contact heeft gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;

•

wanneer je kind(eren) niet zelf naar de voetbalvereniging kunnen reizen, zorg dan dat je als ouder/
verzorger alleen reist en alleen je eigen kind(eren) wegbrengt;

•

breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de voetbalvereniging;

•

kom niet eerder dan tien minuten voor aanvang van de training op de voetbalvereniging;

•

volg altijd de aanwijzingen op van de voetbalvereniging, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en
bestuursleden;

•

het is niet de bedoeling dat je als ouder of verzorger als toeschouwer aanwezig bent op de
voetbalvereniging. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);

•

als ondersteuning noodzakelijk is bij de voetbalvereniging en/of toiletgang, is het toegestaan om één
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ouder/verzorger op de voetbalvereniging aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het
daar geldende protocol nageleefd moet worden;
•

direct na de training halen de ouder/verzorger de kinderen op van de voetbalvereniging. Zorg ervoor
dat dit moment zo kort mogelijk is.
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