SAMEN HO DEN

E EFC 58 CORONA RIJ

Algemeen

Gebruik uw gezonde verstand
Overtreden van regels kan er voor zorgen dat de club op slot gaat.
La e
ij a EFC 58 e he g ede
bee d ge e
Alle uitgebreide protocollen van de KNVB zijn te lezen op
https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen

Wedstrijdsecretariaat.
Alle jeugdteams: bij trainingen omgekleed op de club komen, en thuis
douchen.
Spreiden van wedstrijden over de dag, om drukte te voorkomen. Dat betekent
da je gd ed ijde
k
iddag ge ee d
e k
e gaa
den.
Meer tijd inplannen voor douchen na de wedstrijden, zodat (18+) teams zich
kunnen houden aan 1,5 meter richtlijnen, maar ook om er voor te zorgen dat
teams weer vertrokken zijn als teams voor andere wedstrijden binnen komen
lopen.
Planning /indeling kleedkamers afstemmen op het veld waarop gespeeld
wordt, zodat logische en elkaar niet kruisende looproutes van kleedkamer
naar veld en v.v. ontstaan.
Andere activiteiten (bijv. oefenwedstrijden) op zaterdag alleen als het past in
de wedstrijdplanning.
Kantine
Er is registratieformulier in te vullen voor gasten van buiten EFC'58.
Ontsmettingsmiddel bij de ingang.
Uitgiftepunten zijn gerealiseerd bij de bar/ keuken. Volg de instructie op de
grond en boven de bar.
Bezoekers moeten gaan zitten, er wordt niet met stoelen, krukken of tafels
geschoven.
Aan de bar zitten is verboden.
Er kunnen op 1,5 mtr. 35 pers. in de kantine zijn.
7 pers. In de bestuurskamer en 6 pers. In de opleidingsruimte!
voor een wedstrijd van het eerste komen de uit trainer één uit bestuurslid de
scheidsrechter thuistrainer en één thuis bestuurslid samen in de
bestuurskamer.
Onder de overkapping buiten mag 1 elftal zitten, verspreid over 3
picknicktafels
In de tent die geplaatst is, is er ook ruimte voor 15 pers.

Rondom de wedstrijden en trainingen
Het verzamelen bij zowel thuis als uitwedstrijden doen we voor of naast de
kantine. Eventuele meegekomen ouders respecteren de 1.5 meter regel. Bij
het betreden van de kantine volgen we de instructies zoals deze aangegeven
zijn, niet alleen op EFC'58 maar ook de vereniging waar u te gast bent. Bij het
halen van koffie/thee o.i.d, laat dit zoveel mogelijk doen door 1 persoon. De
teammanager of trainer meld zich op het wedstrijdsecretariaat. Dit geldt ook
voor eigen teams die naar een uitwedstrijd gaan, mocht er onverhoopt nog
een wijziging o.i.d zijn is de reis niet voor niks.
Bij het rijden naar uitwedstrijden verplicht EFC'58 het dragen van mondkapjes.
Dit voor 18 jaar en ouder. Voor de meereizende jeugd is dit een advies.
Op trainingsavonden is het verplicht om in trainingskleding naar EFC'58 te
komen, er zijn 2 kleedkamer geopend. Deze zijn alleen bedoeld voor
eventueel wisselen van schoenen en het ophangen van kleding, anders dan
trainingskleding (jas of regenkleding)
Bij gebruik kleedkamer dienen de volgende regels in acht genomen te worden;
Jeugd TOT 18 jaar kan van 1 kleedkamer gebruik maken, bij eventuele
wedstrijdbespreking in de kleedkamer dienen trainer en teammanager 1,5
meter afstand te houden van spelers en elkaar. Jeugd ouder dan 18 (JO19)
mogen met niet meer dan 7 personen tegelijk in een kleedkamer, 3 personen
aan de korte zijde en 4 personen aan de lange zijde. Voor kleedkamer 1 geldt
een uitzondering, hier mogen 9 personen in de ruimte aanwezig zijn. Voor
meegekomen ouders is het verboden de kleedkamers te betreden.
Douchen mag, maar liever thuis. Indien er gebruik gemaakt wordt van de
douche is dat slechts toegestaan met 2 personen tegelijk. Dit geldt voor alle
jeugd!
Trainer/coach en teammanager houden langs de lijn de 1,5 meter afstand van
elkaar. In de time out/rust houden deze ook 1,5 meter afstand van de
spelersgroep. Ouders zijn alleen op de daarvoor aangegeven plekken
aanwezig en houden een onderlinge afstand van 1,5meter.
In de rust of aan het einde van de wedstrijd verzorgt de teammanager
limo/thee. Dit dient bij de deur van de kleedkamer neergezet te worden, op de
deur te kloppen en aangeven dat er limo/thee staat. Blijf ook hier op 1,5 meter
afstand van elkaar.
Indien u of uw kind verschijnselen heeft die Corona gerelateerd zijn, blijft u en
overige familieleden thuis en verwachten wij dat er getest wordt op het Covidvirus.

Handhaven van deze regels doen we SAMEN. Spreek elkaar aan op
eventuele misstanden. Alleen op deze manier houden we EFC'58 Corona vrij.
En kunnen we samen het leuke spelletje voetbal blijven spelen.

