PROTOCOL COVID-19
Algemeen:
1. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts ;
2. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft en/of benauwdheidsklachten ;
3. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus.
Omdat je tot zeker 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt
worden, moet je thuis blijven tot 10 dagen na het laatste contact ;
4. Was regelmatig je handen en houd anderhalve meter afstand.

Clubhuis:
1. Het clubhuis is geopend ten behoeve van het wedstrijdsecretariaat en de horeca;
2. De entree van het clubhuis is de deur bij de toiletten. Voor de uitgang gebruik je
de deur naast het hoofdveld. Wil je in geval van hoge nood gebruik maken van de
toiletten moet je ook deze route gebruiken;
3. Vorm geen lange rij of groepjes bij de tafel van het wedstrijdsecretariaat. In het
clubhuis geldt zeker: houd anderhalve meter afstand. Wacht desnoods even
buiten;
4. Wil je wat bestellen aan de bar, wacht rustig je beurt af op anderhalve meter
afstand, plaats je bestelling, reken af en neem je drankjes mee naar buiten;
5. Maak gebruik van de zitplaatsen op het terras en desnoods van het beperkt aantal
zitplaatsen in het clubhuis. Op het terras en aan de kant van veld 2 worden (open)
tenten geplaatst.
6. Je wordt verzocht je te registreren bij een bezoek aan onze club in verband met
onze registratieplicht. Deze gegevens worden alleen gebruikt indien de GGD in het
kader van een contactonderzoek vraagt om gegevens te overleggen en worden na
14 dagen verwijderd. De registratie is eenvoudig via de op verschillende plaatsen
aanwezige QR-codes of via de website www.hcdepelikaan.nl/registratie.
Kleedkamers:
1. De kleedkamers zijn tot nader order gesloten.

Langs de lijn:
1. Supporters zijn welkom langs de velden maar met inachtneming van de
anderhalve meter maatregel. Gebruik zoveel mogelijk beide lange zijden van de
velden;
2. Aanmoedigen is toegestaan, hard roepen, schreeuwen of zingen niet;

3. Volg eventuele aanwijzingen van coaches en scheidsrechters op.
Uitwedstrijden:
1. Geadviseerd wordt om vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen wanneer je in een
auto van of naar een wedstrijd rijdt als dat met anderen is dan leden van je eigen
gezin.
2. Houd je aan de regels die door de club die je bezoekt worden gesteld. Als gast volg
je de regels van de gastheer.

Het niet opvolgen van bovengenoemde maatregelen kan grote gevolgen hebben voor de
club. Wij verzoeken jullie daarom dringend om de geldende regels na te leven, je eigen
verantwoordelijkheid te nemen en elkaar te corrigeren als dat nodig is. Samen zorgen we
ervoor dat alles zo goed mogelijk verloopt: veilig en in een goede harmonie.

