27/8/2020

Corona Protocol

KSV BWO Hengelo

START Competitie 20-21
Per 29 Augustus 2020

2

Corona Protocol KSV BWO
Opstart competitie op velden BWO rekening houdende met Covid-19 virus en
voorkoming van de verspreiding
Ingangsdatum: Vrijdag 28 Augustus 2020
Vaststelling afspraken en regels voor betreding velden en uitvoering wedstrijden
bij BWO:
Er dient rekening gehouden te worden met een drietal instanties die maatregelen
bepalen
Landelijke overheid
Lokale overheid – Veiligheidsregio Twente + Gemeente Hengelo
KNVB
Dit protocol heeft tot doel de start van de competitie (de doelgroep t/m 12 jaar tot
en met 18 jaar en senioren) ordentelijk, gestructureerd en met name verantwoord
te laten plaatsvinden, waarbij alle partijen zich kunnen houden aan de afspraken
en regels. Tevens voor het gebruik en bezoek aan de Kantine.
De verantwoordelijkheid van de naleving en handhaving van dit Protocol ligt bij
het Hoofdbestuur van KSV BWO.
Het Protocol kent een geldigheid zolang de landelijk of lokale maatregelen niet
wijzigen. U wordt hier per direct van op de hoogte gesteld.
Wij wensen alle BWO-ers een succesvol en Covidvrij seizoen toe! Zet ‘m op en
Hoog die Vaan!
Bestuur KSV BWO,
Voorzitter Lukas van Belkum.

NB houd je aan de regels! Het is even lastig om anders te moeten
werken, maar SAMEN zijn we heel STERK en zeker de Blauw-Witten
kunnen dit samen tot een succes maken, Hoog die Vaan!
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Het BWO – Covidprotocol gepubliceerd op 28 April 2020 geldt als
basis en uitgangspunt voor de regels en afspraken van heden (28-082020).

Vooraf met elkaar afspreken!
Het bestuur van ksv BWO geeft nogmaals aan dat de regels niet
VRIJBLIJVEND zijn, dit betekent dat ieder BWO lid, alsmede ouders,
verzorgers, vrijwilligers, bezoekers en andere betrokkenen zich aan de
regels dienen te houden.
Het Bestuur behoudt zich het recht voor om bij niet naleving van de
regels personen en/of teams kan en mag verwijderen van het terrein,
uit kan sluiten van deelname aan trainingen en of wedstrijden.
Wees alert, spreek andere desnoods aan op hun gedrag of handhaven
van de regels en voorkom hiermee sancties voor anderen.
We moeten het echt samen doen, realiseer je dat een Covid-besmet
persoon heel erg ziek kan worden en tevens dat bij besmetting op het
complex de club de poorten zal moeten sluiten!
Samen verantwoordelijk!
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Afspraken – regels – richtlijnen

-

Volg ten allen tijde de aanwijzigen van de Corona medewerkers / coördinatoren
Neen je eigen verantwoordelijkheid
Er is een corona coordinator anweizg, zijn of haar aanwijzingen zijn bindend

ALGEMEEN
Op het BWO complex gelden de volgende regels
•

Heb je klachten? Laat je testen en blijf thuis

•

Blijf ook thuis als je huisgenoten klachten hebben

•

Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte

•

Houd 1,5 meter afstand van elkaar

•

Nies in je elleboog

•

Was vaak je handen

•

Volg de aanwijzingen die overal op het sportpark zijn aangebracht

Aan het VELD / toeschouwers
-

Voor toeschouwers aan de het veld gelden de volgende regels
•

Houd 1,5 meter afstand van elkaar indien je niet uit 1 huishouding komt!

•

Juich en schreeuw bij een doelpunt van onze club niet té uitbundig of in het bijzijn van
vreemden

•

Gedraag je als ouders / toeschouwer zoals we altijd van je vragen, netjes en met respect

•

Komen en gaan svp via de aangegeven routes (entree via de hoofdpoort, vertrek via
zijpoort)

•

Gebruik van de Kantine faciliteiten: volg de instructies aldaar

Spelers
-

Junioren (t/m 18 jaar)
•

Junioren mogen gezamenlijk in kleedkamer en op het veld, respecteer volwassenen en
hou afstand

•

maximaal 1 volwassen staflid die altijd op op 1,5 meter blijft (ook op het veld)

•

Kleedkamer schoon op te leveren (grond met trekker, banken en kledinghaken,
wasbakken en deurklinken met een extra nog niet gebruikte handdoek afnemen)
Controle door LEIDER van eigen en kleedkamer gasten

•

Advies: thuis douchen!
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•

Bidon: gebruik je eigen bidon en leen deze niet uit (naam erop)

•

Hou ALTIJD (buiten het veld) ANDERHALVE METER afsand van elkaar

•

Wedstrijdbespreking NIET in de kleedkamer maar op het veld

•

Coaching en begeleiding ANDERHALVE meter van elkaar en niet schreeuwen of juichen

•

Omkleden: verdeel in groepen en niet tegelijk! Advies: kleed je thuis alvast om!

•

Douchen na afloop: in groepen en 1,5 meter afstand

Senioren

Advies douchen: doe het lekker ontspannen thuis (neem trainingsjas mee)
•

Kleedkamer schoon op te leveren (grond met trekker, banken en kledinghaken,
wasbakken en deurklinken met een extra nog niet gebruikte handdoek afnemen)
Controle door LEIDER van eigen en kleedkamer gasten

•

Bidon: gebruik je eigen bidon en leen deze niet uit (naam erop)

•

Bezoekers zullen voorrang krijgen op kleedkamerbeschikking, wat betekent dat een
thuisspelend team mogelijk geacht wordt om thuis te douchen

•

Volg de aanwijzingen op!

Uitwedstrijden
-

voor junioren en senioren
•

voor kleedkamer gebruik en douchen zie afspraken BWO

•

vervoer: ga zoveel mogelijk met eigen vervoer

•

Indien toch gezamenlijk en met ‘vreemden in de auto’: draag in de auto MONDKAPJE

•

Hou je aan de regels van de club waar je te gast bent!
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KANTINE BWO
-

De Kantine is geopend, er gelden echter strenge regels die gehandhaafd MOETEN worden om
iedereen te beschermen!
•

Looproute:
•

1 ingang van de KANTINE aan de veldzijde: middelste deur TerrasBalkon – alleen
te bereiken via de RECHTER TRAP naar boven

•

•

2 uitgangen: beide zijkanten van TerrasBalkon – ALLEEN LINKERTRAP gebruiken

•

De hoofdentree (parkeerzijde) is gesloten

•

Toilet: let op looproutes

Aantal gasten
•

Noteer je gegevens bij entree van de Kantine – dirt is verplicht

•

ALLEEN MAAR ZITTEN en NIET STAAND in de kantine

•

Er geldt een maximaal aantal gasten van BESCHIKBARE ZITPLAATSEN

•

Vol is VOL

•

Geef een ander de kans om ook iets te halen bij de bar en ga dus weer naar
buiten / beneden

•

Houd de paden vrij!

•

Betaal met PIN / BWO Card / contactloos

•

Koffie en thee wordt verkocht op het terras naast het hoofdveld

Handhaving
-

Iedere bezoeker, speler, ouder, vrijwillger of andere BWO-gast heeft een eigen
verantwoordelijkheid

-

Wanneer een afspraak of regel wordt geschonden heeft het BWO-bestuur het recht om direct
een persoon, team of groep van het complex te verwijderen.
Deze verantwoordelijkheid (dit recht) heeft het Bestuur tevens gegeven aan de Coronacoordinator van dienst. Hij of zij is geheel zelfstandig bevoegd en naar volledig eigen inzicht en
afwegigng om te handelen conform bovenstaand!
Bij niet nakoming van een opgelegde sanctie (na een vriendelijk verzoek) zal het Bestuur worden
ingeschakeld. Het Bestuur is bevoegd om eventueel zwaardere sancties op te leggen en/of de
externe diensten in te schakelen zoals Gemeentelijke Handhavers of Politie,

-

Denk na en houd je aan de regels!
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Plattegrond
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