Sportvereniging Oxalis
Horst aan de Maas

Corona-Protocol SV Oxalis per 04-05-2020
Onderstaande maatregelen zijn opgesteld aan de hand van de richtlijnen van RIVM,
KNKV en het NOC-NSF aangevuld met afspraken vanuit vv Hegelsom en SV Oxalis.
Er zal door beide verenigingen worden gestart met de georganiseerde
groepstrainingen voor jeugdspelers met ingang van maandag 4 mei a.s.
Onderstaand het protocol, dat geldend is voor de jeugdteams van SV Oxalis.
Coco’s:
•
•
•

Thuis handen wassen voordat je naar de accommodatie komt.
Ongeveer 20 minuten vóór aanvang training aanwezig zijn.
Op de accommodatie zijn de volgende producten ter beschikking:
o Handschoenen
o Wasgel voor handen
o Desinfectie spray (voor sportmaterialen)
o Desinfectie doekjes (voor sanitair en klinken)
o Papieren handdoekjes
o Hesjes
• Het gebouw is niet toegankelijk (ook niet voor leden om hun bidon te vullen), alleen voor Coco’s
om noodzakelijke producten te pakken.
• Toilet is niet open. Alleen in noodgevallen (we laten een kind natuurlijk niet in z’n broek plassen)
mag alleen dat kind onder begeleiding van een Coco gebruik maken van het toilet. Begeleid deze
persoon naar het toilet en blijf daar op de gang wachten. Na het gebruik alles dat aangeraakt is (bv
klinken, wc-bril, doorspoelknop, kraan) met een desinfectiedoekje afnemen.
• 10 minuten vóór aanvang van de training bij de poort staan en de leden één voor één een dotje
wasgel geven (denk aan de afstand, dus de armen laten uitstrekken) waarmee zij hun handen kunnen
wassen, zonder water. Let ook op dat de groep +12 (A-B-C) onderling 1,5 mtr afstand blijft houden, ook
bij het wachten.
• Als er getwijfeld wordt of een speler of trainer wel of geen ziekteverschijnselen vertoont, dan is
de coco eindverantwoordelijk. Zij kan de betreffende persoon adviseren om de sportaccommodatie te
verlaten.
• Laat de jeugdleden op de juiste manier het veld betreden (kleine poortje gebruiken).
• Geen jeugdspelers in de materiaalruimte en container, alleen trainers.
• Indien er een 2e persoon is, dan ook letten op juist gebruik van fietsenstalling (korfballers voor de
kleedlokalen, voetballers voor de bestuurskamer). Korfballers fietsen de parkeerplaats op aan
Hegelsom zijde, voetballers aan Horst zijde (zie bijgevoegde plattegrond).
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•

Er zal ook een éénrichtingsverkeer ingesteld gaan worden voor auto’s, ingang sportpark aan
Hegelsom zijde, uitgang aan Horst zijde.
• Ouders en andere toeschouwers zijn NIET toegestaan. Zij kunnen in de auto wachten of huiswaarts
keren en later terugkomen.
• Na afloop training alle jeugdleden weer een dotje wasgel geven voordat ze de fiets pakken.
• Let er op dat de leden direct na de training naar huis gaan.
• Eventueel trainers assisteren bij desinfectie van de sportmaterialen.
• Zodra alles opgeborgen is en iedereen het veld heeft verlaten de klinken van de poortjes en
container nog desinfecteren.
• Bij geval van blessure/EHBO let goed op mogelijk besmettingsgevaar. Hou afstand zolang het kan,
maar als een kind echt getroost/behandeld moet worden dan is daar ruimte voor.
• Alle materialen die je gebruikt hebt weer opbergen waar je deze gepakt hebt en het gebouw
afsluiten. Neem 1 desinfectie doekje mee waarmee je de klink een laatste keer kunt schoonmaken.

Trainers:
•
•

Thuis handen wassen voordat je naar de accommodatie komt.
Ongeveer 15 minuten voor aanvang training naar de accommodatie komen zodat je tijd hebt om
alles klaar te zetten.
• Fietsen in de stalling voor de kleedlokalen zetten, auto’s op de parkeerplaats aan de wegzijde.
• Bereid je training goed voor. Voor A-B-C geldt ook dat ze 1,5 meter afstand onderling houden.
• Zorg dat er in de categorie A-B-C zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden. Probeer
zoveel mogelijk in vaste 2-tallen te werken.
• Zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen.
• Maak vooraf (gedrags-)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep A-B-C waarbij tijdens
het sporten 1,5 meter onderlinge afstand moet worden gehouden. Deze regel zullen we als bestuur ook
nauwlettend in de gaten houden. Als de leden zich niet aan de regels kunnen houden zijn we
genoodzaakt deze groep uit het trainingsprogramma te halen.
• Help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet
gebeurt
• Bij geval van blessure/EHBO let goed op mogelijk besmettingsgevaar. Hou afstand zolang het kan,
maar als een kind echt getroost/behandeld moet worden dan is daar ruimte voor. Draag de zorg over
aan een Coco zodat jij bij het team kunt blijven.
• Zorg dat de jeugdleden op de juiste manier het veld verlaten (dubbele poort).
• Houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact)
• Na de training alle gebruikte materialen desinfecteren, vraag de Coco om de spullen hiervoor.
• Was of desinfecteer je handen na iedere training
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of
koorts.
• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
• Blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u
thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.
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Sporters:
•

Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of
koorts (vanaf 38 C°)
• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u
thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.
• Thuis handen wassen voordat je naar de accommodatie komt.
• Thuis naar het toilet gaan voordat je naar de accommodatie komt.
• Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken. Deze kun je op de accommodatie NIET vullen.
• Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie.
• Fietsen stallen op de daarvoor aangewezen plek.
• Kom in sportkleding naar de accommodatie. De kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet
douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest.
• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang naar de accommodatie en wacht voor de poort op
de daarvoor aangewezen plek.
• Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, Coco’s en
bestuursleden.
• Jeugdleden van de A-B-C moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve
personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters.
Bij jeugdleden van de D-E-F is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde,
wel mbt trainers/begeleiders.
• Verlaat direct na de training de accommodatie.
• Let op juist gebruik van fietsenstalling (korfballers voor de kleedlokalen, voetballers voor de
bestuurskamer). Korfballers fietsen de parkeerplaats op aan Hegelsom zijde, voetballers aan Horst
zijde (zie bijgevoegde plattegrond).
• Op de accommodatie geldt een éénrichtingsverkeer voor auto’s, ingang via oprit aan Hegelsom
zijde, uitgang via oprit aan Horst zijde.

Ouders:
•

Informeer je kind(eren) over de algemene veiligheids-en hygiëneregels en dat ze altijd de
aanwijzingen van de begeleiding/Coco’s opvolgen.
• Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid en/of koorts.
• Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°)
en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten
sporten.
• Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op
het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze
persoon nog ziek kan worden, moet uw kind thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.
• Laat je kind zelf naar de training gaan als dat mogelijk is.
• Indien je kind(eren) gebracht moet(en) worden, breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen
gelegenheid naar de sportaccommodatie, liefst te voet of met de fiets en anders met de (liefst) eigen
auto.
• Als ouder heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training
van jouw kind(eren).
• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de accommodatie.
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•

Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, Coco’s en
bestuursleden.
• Direct na de sportactiviteit halen de ouders de kinderen op van de accommodatie. Zorg ervoor dat
dit moment zo kort mogelijk is.
• Fietsen op de juiste aangewezen plek neerzettn. (korfballers voor de kleedlokalen, voetballers voor
de bestuurskamer). Korfballers fietsen de parkeerplaats op aan Hegelsom zijde, voetballers aan
Horst zijde (zie bijgevoegde plattegrond).
• Op de accommodatie wordt een Kiss & Ride zone ingericht, maak hier zo kort mogelijk gebruik van
om de doorstroom te bespoedigen.
• Op de accommodatie geldt een éénrichtingsverkeer voor auto’s, ingang via oprit aan Hegelsom
zijde, uitgang via oprit aan Horst zijde.

Als algemene contactpersonen van de beide gebruikers van het sportpark treden
op:
• SV Oxalis - Marieke van Asten, voorzitter; mobielnr. 06 – 2953 4340
• VV Hegelsom - Piet Geurts, lid jeugdbestuur; mobielnr. 06 – 1547 5200
Bij wie moet ik als speler of ouder zijn?
Bij vragen kunnen spelers en/of ouders contact opnemen met de leiding van het
betreffende team. De teambegeleiding kan zo nodig contact opnemen met
bestuursleden Chantal van den Homberg of Marieke van Asten.
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