UPDATE CORONA PROTOCOL BON BOYS
In navolging op eerdere berichtgeving hanteren wij de volgende richtlijnen voor de oefenwedstrijden
van 22 en 23 augustus voor alle teams (jeugd en senioren), zowel uit als thuis.
Algemeen:
 Blijf thuis bij klachten (laat je testen), hoesten/niezen in je elleboog
 Na bezoek “Oranje” risico gebied: 10 dagen NIET naar het sportpark komen
 Vanaf 18 jaar: Houd 1,5 meter afstand buiten het veld (geldt voor spelers en bezoekers)
 Ga direct naar huis wanneer er tijdens het voetbal of bezoek aan het sportpark klachten
ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,
verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak
 Handen wassen doen we thuis en bij binnenkomst op het sportpark
 Ga zoveel mogelijk thuis naar het toilet
Wedstrijden:
 Ga niet in groepsverband zingen of schreeuwen
 Wedstrijden zijn “openbaar”: houd 1,5 meter afstand langs de lijn, op tribune, op terras, op
balkon en in kantine. Attendeer elkaar hier, indien nodig, op
 Staf en wissels houden 1,5 meter afstand. Wissels nemen plaats op tribune of naast dug-out
 Het vieren van een goal doen we 'op afstand'. Een bescheiden boks/vuist mag
 Senioren en O19:
o Voor de wedstrijd omkleden in kleedkamer (1,5 meter). Maximaal 8 spelers in de
kleedkamer (geen staf). Ben je omgekleed, ga dan meteen naar het veld
o Elk team krijgt, indien mogelijk, 2 kleedkamers toegewezen. Bespreking op het veld
o Douchen: maximaal 2 spelers tegelijk in de douche, 1,5 meter afstand houden en
elkaar de ruimte geven bij het in en uitgaan van de doucheruimte
 Jeugd t/m O17:
o Gezamenlijk omkleden in de kleedkamer, elk team heeft z’n eigen kleedkamer (geen
maximum aantal spelers)
o Maximaal 1 staflid per team in de kleedkamer (die 1,5 meter afstand houdt)
o Bij voorkeur geen ouders in de kleedkamer
o Douchen: alle jeugdteams kunnen douchen (geen maximaal aantal spelers)
 De kleedkamers worden door het wedstrijdsecretariaat toegewezen
 Spelers nemen zelf gevulde flessen water mee naar het veld om loopbewegingen naar de
kleedkamer te voorkomen. Elk speler heeft z’n eigen fles/bidon.
Vervoer:
 Chauffeur en passagiers/spelers (vanaf 13 jaar) dragen een mondkapje (zelf voor zorgen)
 Bij voorkeur maximaal 4 mensen in 1 auto
Kantine:
 In de kantine is een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar. In de kantine dus alleen zitten
 Met stoelen en tafels wordt niet geschoven
 Houd de bar vrij, deze is alleen beschikbaar voor het doen van bestellingen (betaal per pin)
Tot slot:
Bon Boys volgt de richtlijnen van het RIVM en zal het protocol daarop aanpassen. Alle ervaringen
worden daarbij meegenomen. Maandag 24-8 volgt een verder aangescherpt protocol dat gehanteerd
wordt in de kantine, op het terras, langs het veld, tijdens trainingen en tijdens wedstrijden.
Gezond verstand gebruiken staat voorop! Accepteer dat je geattendeerd wordt op ‘foutief’ gedrag!
Bestuur Bon Boys

