Dkv De Horst Groesbeek
Sportpark De Horst Hoge Horst 50 6562LE Groesbeek
www.dkvdehorst.nl
COVID-19 PROTOCOL 27-8-2020
Dkv De Horst gaat zo zorgvuldig mogelijk om met de COVID-19 situatie en de
regels die daarbij horen. Hierbij volgen wij de richtlijnen van het RIVM, NOC*NSF ,
KNKV en de gemeente Berg en Dal.
Onderstaand de regels voor ons Sportpark “De Horst”.
Hieraan dient iedereen zich te houden. Dus lees ze goed!
Belangrijk is dat mensen die klachten hebben niet naar het sportpark komen!
Volg verder alle aanwijzingen op van het Bestuur en de Corona-coördinator die bij de
wedstrijden op zaterdag en zondag aanwezig is.
Algemeen aanspreekpunt: Niels Rikken (voorzitter) 06-23992562
Algemeen:
• Gebruik je gezonde verstand en wees aardig voor elkaar!
• Geef elkaar voldoende ruimte.
• Neem de veiligheids- en hygiëneregels in acht.
• Was thuis goed je handen en desinfecteer ze bij de ingang van ons sportpark.
• Blijf thuis bij klachten, ook als je milde klachten hebt.
• Behoor je tot een risicogroep dan is het advies samen sporten te vermijden.
• Houd 1,5 meter afstand tot andere personen (uitzondering tijdens het sporten,
als het de afstand tot kinderen t/m 12 jaar betreft en voor personen in de leeftijd
tot en met 17 jaar).
• Reis je (terug) naar Nederland? Bekijk dan voor vertrek het reisadvies van het
ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) voor het land waaruit je vertrekt. Daarin
lees je of het nodig is om 10 dagen in quarantaine te gaan bij aankomst in
Nederland.
• Dkv De Horst handhaaft een verbod voor leden en bezoekers die uit een oranje
gebied zijn teruggekeerd. Dus als dit het geval is, ben je pas na 10 dagen
quarantaine weer welkom. Deze regel geldt voor personen ouder dan 12 jaar.
Trainingen en wedstrijden:
• Volg de instructies zoals aangegeven bij de ingang.
• Neem je eigen bidon mee om uit te drinken.
• De bestuurskamer is alleen toegankelijk voor de scheidsrechter, één coach van de
UIT-ploeg, één van de THUIS-ploeg en bestuursleden.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Elk team krijgt één kleedkamer toegewezen om zich om te kleden en spullen neer
te leggen. Vanaf 18 jaar en ouder mogen er maar 6 mensen tegelijk in één
kleedkamer aanwezig zijn om de 1.5 meter te waarborgen.
Indien mogelijk worden er voor onze gasten bij de wedstrijden (18 jaar en
ouder), twee kleedkamers beschikbaar gesteld.
Advies: kom zoveel als mogelijk al omgekleed naar de training of wedstrijd toe.
Douches blijven tot nader bericht voor iedereen gesloten en mogen dus NIET
worden gebruikt.
Graag zsm ná de wedstrijd de kleedkamers verlaten en schoon achterlaten.
18 jaar en ouder: voorafgaand, tijdens de rust en na afloop van de wedstrijd/
training dient 1,5 meter afstand tot elkaar gehouden te worden, waaronder in de
kleedkamer en overige ruimtes.
Teams blijven na de warming-up en in de rust op het veld.
Drinken tijdens rust wordt door iemand van Dkv De Horst gebracht.
Wedstrijd besprekingen kunnen niet in de kleedkamers of de bestuurskamer
gehouden worden.
Wij adviseren jullie om de besprekingen op het veld te houden.
Langs het veld en in de dug-out dient ook 1,5 meter onderling afstand gehouden
worden. Indien nodig worden er stoelen of bankjes naast de dug-outs gezet.
Bij aanvang en na afloop van een wedstrijd worden er géén handen geschud met
elkaar, de scheidsrechter, aanvoerster of coach van de tegenpartij.

Vervoer
• Bij uitwedstrijden: 13 jaar en ouder draagt een mondkapje, wanneer personen van
13 jaar en ouder buiten je huishouden in één auto zitten.
• In iedere teamtas bij de jeugd zitten mondkapjes. Bij de A en C voor iederéén en
bij de E en F voor bestuurder en coach.
• Uiteraard mag je ook voor je eigen mondkapje zorgen.
• Respecteer altijd de maatregelen/aanwijzingen bij de club waar je op bezoek gaat!
Iedere vereniging heeft haar eigen regels.
Je bent daar te gast, dus een kleine moeite om je daar aan te houden!
Publiek
• Publiek is welkom.
• Desinfecteer je handen bij binnenkomst en volg de aanwijzingen zoals aangegeven.
• Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
• Luister naar de aanwijzingen van de Corona-coördinator,
Wij rekenen op jullie medewerking om het sporten zo veilig mogelijk te laten
verlopen!
DANK JE WEL !
Bestuur Dkv De Horst

