Dit is het corona-protocol van ZZC’20.
Check voor uitwedstrijden op de website
van de tegenstander wat de richtlijnen zijn
van de vereniging die je gaat bezoeken.
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Algemeen (1/2)
CORONA VERSCHIJNSELEN
▪ Heb je koorts, verhoging, neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten,
benauwdheid of plotseling verlies van reuk of
smaak? Kom dan niet naar het sportpark, maar laat
je testen.
▪ Kom pas terug na een negatieve uitslag van je test!
▪ Blijkt iemand ondanks klachten zich toch bij ZZC’20
te vertonen? Spreek deze persoon er op aan en
overtuig hem/haar ervan om thuis te blijven.

POSITIEF GESTEST?

ANDERHALVE METER

▪ Is binnen een team iemand positief getest
op Corona, meld dit dan direct aan de
trainer of leider.
▪ Deze trainer of leider meldt het vervolgens
bij het bestuur.

▪ Iedereen van 18+ houdt 1,5 meter afstand
tot personen van 13+.
▪ Jeugd 13-18 jaar houdt 1,5 meter afstand
tot iedereen van 18+.
▪ Personen die behoren tot één huishouden
zijn uitgezonderd. Ook tijdens het sporten
geldt deze richtlijn niet.
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▪ Wordt hieraan geen gehoor gegeven, meld dit dan
bij het bestuur.
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Algemeen (2/2)
TOESCHOUWERS

VERVOER UITWEDSTRIJDEN

▪ Het maximum aantal toeschouwers per
heel speelveld is 250 mensen (exclusief
officials, spelers, begeleiding).
▪ Toeschouwers volgen de 1,5-meter regels.
▪ Indien daartoe gelegenheid is dient publiek
zoveel mogelijk te gaan zitten.

▪ Bij vervoer naar uitwedstrijden met
personen uit meerdere huishoudens, zijn
alle inzittenden van 13 jaar en ouder
verplicht een mondkapje te dragen. Dit om
discussie te voorkomen.

Maximaal 40
personen

▪ Er is een gescheiden ingang en uitgang
▪ Er is een looproute met éénrichtingsverkeer.
▪ Desinfecteer je handen bij binnenkomst en na
toiletbezoek.
▪ Maximaal 40 personen tegelijk in de kantine.
▪ Betaling bij voorkeur door (contactloos) te pinnen
▪ Consumpties worden op een vaste zitplaats óf
buiten genuttigd.
▪ Meubilair mag niet verplaatst worden.
▪ Als je in de kantine gaat zitten is registratie verplicht
▪ Bij mooi weer wordt een terras voor max. 40
personen ingericht volgens dezelfde regels.
▪ Op het terras van de Pluimerskamp worden 2
partytenten geplaatst met daarin stoelen op 1.5
meter onderlinge afstand.
▪ Kantinemedewerkers wassen regelmatig hun
handen conform voorschriften RIVM
▪ Laat je zitplaats schoon en leeg achter
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KANTINE
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Senioren & O19
KLEEDKAMERS + DOUCHES
BIJ WEDSTRIJDEN

2

max

▪ Senioren & O19 mogen bij wedstrijden
gebruik maken van kleedkamers, met
inachtneming van 1,5 meter afstand.
▪ Per kleedkamer mogen er max. 2 mensen
tegelijk douchen.
▪ Ieder team krijgt indien mogelijk 2
kleedkamers. Indien slechts 1 kleedkamer
beschikbaar, dan max. 8 mensen tegelijk in
kleedkamer en elkaar aflossen.
▪ Verblijf zo kort mogelijk in de kleedkamers.

IN DE RUST

▪ In de rust blijven de teams op het veld. Ze
mogen niet naar de kleedkamers. (Behalve
als een team over 2 kleedkamers beschikt)
▪ Hierbij nemen de spelers en staf de 1,5meterregel in acht.
▪ Thee/frisdrank staat klaar in tassenrek.
▪ Teams kunnen dit daar zelf ophalen.

▪ Voor senioren &O19 geldt dat geen
wedstrijdbesprekingen plaatsvinden in de
kleedkamer of in de accommodatie; dit
gebeurt uitsluitend op het veld.

KLEEDKAMERS + DOUCHES
BIJ TRAININGEN

▪ De teams kunnen geen gebruik maken van
de kleedkamers.
▪ De spelers komen in trainingstenue naar
het sportpark en gaat na de wedstrijd ook
in trainingstenue weer naar huis.
▪ Er wordt dus ook niet gedoucht.
▪ Tassen kunnen eventueel in de rode tent
geplaatst worden (locatie Pluimerskamp)
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WEDSTRIJDBESPREKING
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Junioren t/m O17
KLEEDKAMERS + DOUCHES
BEZOEKERS

▪ De eigen jeugdteams t/m O17 kunnen
geen gebruik maken van de kleedkamers.
▪ De jeugd komt in wedstrijdtenue naar het
sportpark en gaat na de wedstrijd ook in
tenue weer naar huis.
▪ Er wordt dus ook niet gedoucht.
▪ Tassen kunnen eventueel in de rode tent
geplaatst worden

▪ Bezoekende jeugdteams t/m O17 mogen
bij wedstrijden gebruik maken van een
kleedkamer en de douches.
▪ Verblijf zo kort mogelijk in de kleedkamers.

WEDSTRIJDBESPREKING

IN DE RUST

▪ Voor alle teams geldt dat geen
wedstrijdbesprekingen plaatsvinden in
de kleedkamer of in de accommodatie;
dit gebeurt uitsluitend op het veld.

▪ In de rust blijven de teams op het veld.
Ze mogen niet naar de kleedkamers.
▪ Hierbij nemen de spelers en staf de 1,5meterregel in acht.
▪ Thee/frisdrank staat klaar in tassenrek.
▪ Teams kunnen dit daar zelf ophalen.
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KLEEDKAMERS + DOUCHES
TEAMS van ZZC’20

alleen samen krijgen we
corona onder controle

