ZZC’20 NIEUWS

15 september 2020

Geachte leden,
Afgelopen dagen is er bij zowel JO17-2 als bij VR2 een lid positief getest op corona.
Beide besmettingen zijn door de GGD bestempeld als ‘niet voetbal-gerelateerd’.
Dit betekent wel dat er binnen de vereniging extra duidelijkheid nodig is voor
situaties waarin er een (sterk) vermoeden of bevestiging is van besmetting.
In zijn algemeenheid geldt dat het eerder gestuurde corona-protocol nog steeds van
kracht blijft. De volgende regels blijven dus gelden:
• 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!
• De trainer of leider meldt besmettingsgevallen bij het bestuur.

In aanvulling gelden de volgende regels:
1. In afwachting van je testuitslag ga je in quarantaine: je komt niet naar het
sportcomplex en gaat niet trainen en/of spelen.
2. Als je positief bent bevonden geef je dit direct door aan je trainer/leider.
Deze neemt contact op met het bestuur.
3. Het team van de positief bevonden speler, zal 10 dagen na de testuitslag
niet trainen en/of spelen. De spelers vallen ook niet in bij een ander team
en komen niet op het sportcomplex. Uitgezonderd hierop zijn spelers die
ook trainer/leider zijn van een ander team. Hen is het toegestaan om deze
taak te blijven vervullen (mits klachtenvrij en met inachtneming van de 1,5
meter afstand).
4. Trainers, leiders en coördinatoren van de betreffende teams is het ook
toegestaan om deze taak te blijven vervullen (mits klachtenvrij en met
inachtneming van de 1,5 meter afstand).
Meer info:

5. Overige teams kunnen gewoon blijven spelen.
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Hou deze regels aan en vergeet niet om een bestuurslid/fusiecommissielid te
informeren.

15 september 2020

De fusiecommissie zal afstemming houden met Gemeente en KNVB om de laatste
kennis mee te laten wegen in de beslissingen. Iedere situatie zal dan ook separaat
beoordeeld worden. Bovenstaande regels zullen echter meestal gelden. In bijzondere
situaties kan een andere beslissing genomen worden. In die gevallen zal hierover
uiteraard direct gecommuniceerd worden met betrokkenen.
Aangezien we inmiddels hebben moeten constateren dat corona ZZC’20 niet overslaat,
hebben wij teven besloten om de handhaving van de 1,5 meter te intensiveren.
Op drukkere momenten hebben we hiervoor een extern bedrijf in de arm genomen.
Wij rekenen op uw begrip én medewerking.

Met vriendelijke groet,
De fusiecommissie

Meer info:
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