Corona regels DVS’69
Voor spelers
- Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkouden, hoesten,
benauwdheid of koorts(vanaf 38 graden). En blijf thuis als iemand bij jou thuis koorts
heeft.
- Binnen de lijnen van het veld mag je binnen de 1,5meter komen, buiten het veld geldt
overal op het complex dat spelers van 18+ (?) 1,5 meter onderlinge afstand moeten
bewaren!
- Tijdens de wedstrijden worden geen handen geschud.
- Op de reservebank moeten reservespelers en stafleden boven de 18 jaar ook 1,5m
afstand van elkaar houden. Hiervoor kunnen extra stoeltjes worden gepakt uit het
materiaalhok (ruim ze ook op na de laatste wedstrijd).
- Kom omgekleed naar het complex en douche thuis.
- Neem een gevulde bidon van thuis mee, dat scheelt weer drukte bij de kraantjes in de
kantine.
- Volgens de richtlijnen van de overheid mag je met meerdere huishoudens in 1 auto
plaats nemen (bij uitwedstrijden). Het advies is om vanaf 13 jaar een mondkapje te
dragen.
Voor Ouders/supporters
- Blijf thuis als je / u een van de volgende klachten hebt: neusverkouden, hoesten,
benauwdheid of koorts(vanaf 38 graden). En blijf thuis als iemand bij jou / u thuis
koorts heeft.
- Het is toegestaan om bij trainingen en/of wedstrijden te komen kijken, maar er dient
ten alle tijden 1,5 meter onderlinge afstand te worden gehouden.
- De kantine mag alleen gebruikt worden om iets te bestellen aan de bar en voor het
toilet. Bij slecht weer kan men niet uitwijken naar de kantine, omdat er niet voldoende
ruimte is om onderling 1,5m te hanteren.
- Consumpties in de kantine worden bij voorkeur betaald met pin, cash wordt wel
geaccepteerd.

Kortom
BIJ BETREDEN VAN ONZE CLUB

BEN JE GEZOND

GEBRUIK JE JE EIGEN
BIDON

NIES / HOEST JE IN JE

VOLG JE AANWIJZINGEN OP

ELLEBOOG
HOUD JE JE AAN 1,5 METER
AFSTAND

ZORG JE GOED VOOR
ELKAAR

