CORONAPROTOCOL SV BONBOYS
11 september 2020 (aanvulling op versie 27-8-2020 en 4-9-2020)
De ervaringen van de eerste 2 voetbalweekenden maakt dat we het protocol versie 27-8-2020 en
aanvulling 4-9 verder uitbreiden met onderstaande afspraken. Op https://www.bonboys.nl/covid-19/ zijn
alle geldende versies te vinden.
Algemeen:
 Respecteer de 1,5 meter en respecteer dat je erop gewezen wordt indien jij je er niet aan houdt;
 Heb respect voor ons barpersoneel en vrijwilligers en houd je aan de geldende protocollen;
 Houd als elftal na de wedstrijd 1,5 meter afstand. Ga dus niet als hele groep dicht ‘op elkaar’ zitten;
 In de kantine zijn 46 zitplaatsen. Met meubilair wordt niet geschoven.
Wedstrijden:
 Fruit:
o

o

Indien je als team fruit regelt, neem dan de hygiëneregels in acht:
 Thuis bij het maken van het fruit voor het team, maar ook bij het nuttigen op het
veld (handen ervoor en erna ontsmetten;
 Tip: gebruik bijvoorbeeld bananen, mandarijntjes, etc.
Drinken:
 Elke speler gebruikt zijn/haar bidon;
 Pakken drinken/thee gebruiken we voorlopig niet meer (geldt ook voor bezoekers).

Douchen – kleedkamers bij Bon Boys:
 Douchen op wedstrijddagen: Zie protocol versie 27-8-2020;
 Douchen op trainingsdagen: Kleedkamers zijn gesloten:
 Kleedkamers wedstrijddagen worden, indien mogelijk, per team toegewezen. Die indeling volgen;
 Of een kleedkamer voor de thuisspelende ploeg is toegewezen, is te zien in de app Voetbal.nl
(wedstrijddetails).
Registratie:
 We doen een extra oproep: indien je in de kantine plaatsneemt, dan altijd registreren (*)!
Routing:
 Op het complex zijn diverse pijlen aangebracht. Graag die pijlen (routing) volgen:
o Onder meer bij de hekken voor de ‘Broekhuis-lounge’.
 Bij de hoofdingang kennen we 2 poorten:
o Bij binnenkomst de rechterpoort aanhouden (volg pijlen);
o Bij vertrek van het complex de rechterpoort aanhouden (volg pijlen);
o Beide poorten zijn op wedstrijddagen en trainingsmoment altijd geopend.

Samen maken we onze club Bon Boys en samen krijgen we Corona onder controle.
Bestuur SV Bon Boys

* SV BonBoys bewaart deze gegevens 2 weken voor eventueel bron- en contactonderzoek. Daarna worden deze gegevens vernietigd
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