CORONAPROTOCOL D.O.S.L. | 2 september 2020
Note: Het bestuur van D.O.S.L. probeert met onderstaande regels helderheid te scheppen voor al haar leden.
Alles draait echter om het nemen van je verantwoordelijk. Verder is en blijft het voetballen bij- of voor
D.O.S.L. op eigen verantwoordelijkheid.

ALGEMEEN
-

Dit protocol is opgesteld als aanvulling op de algemeen geldende R.I.V.M-regels. Daarnaast kun je
altijd nog de protocollen van de KNVB/NOC-NSF raadplegen. D.O.S.L verwacht van iedereen dat
hij of zij op de hoogte is. Info: https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen

-

Volg de pijlen, houd je aan de looproutes en geef gehoor aan eventuele instructies.

Gezondheidscheck
Heb je klachten, dan meld je dit aan je trainer of leider en blijf je thuis. Bij het vermoeden van klachten heeft
iedere trainer of leider het recht om een speler naar huis te sturen.

PROTOCOL TRAININGEN/WEDSTRIJDEN | JO19 & Senioren elftallen
1) Tot nader order komen alle elftallen van JO19 en hoger reeds omgekleed in het voetbaltenue naar het
sportpark.
2) Ter beschikking staan: kleedlokaal 1 t/m 8 en 4 lokalen op de Kleine Speel.
3) Er mogen maximaal 8 personen gelijktijdig in een kleedlokaal.
4) Er mogen maximaal 3 personen gelijktijdig douchen.
5) Er mag maximaal 1 persoon gelijktijdig gebruik maken van de toiletruimte. Indien er iemand in de
toiletruimte aanwezig is, wacht je even op de gang tot deze persoon de toiletruimte heeft verlaten.
6) Kleedruimte scheidsrechters: Er mogen maximaal 2 personen gelijktijdig gebruikmaken van deze
ruimte. Douchen is in de 2 afgescheiden ruimtes toegestaan.

PROTOCOL TRAININGEN/WEDSTRIJDEN | JO13 t/m JO17
1) Iedere persoon van 18 jaar en ouder moet 1,5 meter afstand houden tot personen uit deze
leeftijdsgroep. (ook in de kleedkamers).

PROTOCOL TRAININGEN/WEDSTRIJDEN | JO6 t/m JO12
1) Geen restricties

Reservespelers, trainers & leiders van 18 jaar en ouder
Bovenstaande personen dienen 1,5m afstand van elkaar houden, ook op of rondom de reservebank. De extra
ruimte kan gecreëerd worden door bijvoorbeeld gebruik te maken van stoelen naast de dug-out.

Teambesprekingen
Er kunnen geen teambesprekingen in de kleedlokalen plaatsvinden. Dit geldt voor alle teams. Probeer dit
zoveel mogelijk buiten op het veld te doen.

Bidons
Ieder neemt een eigen bidon mee om besmetting tijdens drinken aan dezelfde fles te voorkomen.

Rust
In de rust wordt door alle spelers op het veld gebleven. Zorg ervoor dat eventueel eten en drinken reeds
aanwezig is. Voorkom onnodig lopen.

Kleding
Tot nader order komen alle elftallen van D.O.S.L. reeds omgekleed in het voetbaltenue naar het sportpark.
Dit protocol is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM per 25 augustus 2020. Indien na deze datum wijzigingen zijn gekomen in de
RIVM-richtlijnen, zijn deze niet verwerkt in deze versie van het protocol
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Toeschouwers thuiswedstrijden
Houd 1,5m afstand. Zowel rondom het veld als op de tribune. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt.
-Niet juichen of roepen richting spelers, scheidsrechter en grensrechters.
-Blijf zo veel mogelijk op dezelfde plaats staan. Spreek mensen aan indien ze de 1,5m niet
respecteren.

Uitwedstrijden: Vervoer:
-Advies vanaf 13 jaar: draag een mondkapje als je samen naar een wedstrijd/training reist.

Uitwedstrijden: Informeer jezelf:
Kijk ALTIJD op de website van de vereniging die je gaat bezoeken. Check of hier speciale
Corona-maatregelen gelden.

PROTOCOL KANTINE
De kantinecommissie vraagt iedereen het protocol dat op de DOSL-site is gepubliceerd te respecteren.
Kijk hiervoor op www.DOSL.nl
Belangrijk hierin is:

-

Volg de pijlen, houd je aan de looproutes en gebruik de juiste in- & uitgangen.
Iedereen dient aan een tafel te gaan zitten (Bij 18 jaar en ouder: Max. 2 personen per tafel)
Registreer je bij een bezoek aan de kantine.
Verplaats geen meubilair.
Aan de bar worden GEEN bestellingen aangenomen.

Bovenstaande regels zijn nodig om het bezoek aan ons sportpark in goede banen te leiden. Het zal niet altijd
makkelijk zijn, maar hou je aan de regels, blijf vriendelijk en neem verantwoordelijkheid.

Bedankt voor jouw medewerking !!
D.O.S.L bestuur
2 september 2020

Dit protocol is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM per 25 augustus 2020. Indien na deze datum wijzigingen zijn gekomen in de
RIVM-richtlijnen, zijn deze niet verwerkt in deze versie van het protocol

