Coronaregels Sportclub Enschede

Coronaregels bijgewerkt op 26 juni 2021

Het kabinet heeft zaterdag 26 juni aangekondigd dat de huidige lockdown die geldt in Nederland om
de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan versoepeld wordt met ingang van deze datum. De
huidige maatregelen die gelden voor het voetbal worden hiermee dus ook aangepast met ingang van
deze datum
•

Wedstrijden zijn weer toegestaan. Alle teams mogen weer spelen tegen tegenstanders van
andere clubs.

•

Voor jeugd en jongvolwassenen tot en met 26 jaar geldt geen beperking in de groepsgrootte
en de onderlinge afstand tijden de training. Zij mogen onderling wedstrijden spelen bij de
eigen vereniging.

•

Alle kleed- en doucheruimtes mogen weer gebruikt worden maar wel met de basisregels van
o.a. de 1,5 meter grens.

•

De kantines en terrassen, er geldt geen maximaal aantal personen, uitgangspunt is dat er wel
1,5 meter afstand gehouden wordt, vaste zitplaats verplicht, aanwezigheid registreren en
openingstijden zijn nu van 06:00 – 24:00 uur.

•

Er is weer publiek toegestaan op de sportaccommodatie, ook hier wel met inachtneming van
de 1,5 meter afstand. Wij zullen geen stippen rond het veld aanbrengen maar gaan uit van
het gezonde verstand van iedereen.

Algemeen
•

Wij volgen de richtlijnen van de NOC-NSF/KNVB die op de richtlijnen van het RIVM zijn
gebaseerd. De maatregelen die door de Veiligheidsregio Twente zijn en worden
gecommuniceerd zijn leidend.

•

Gebruik je gezonde verstand en houd je aan de regels van het RIVM en de overheid,
vermijd drukte, schud geen handen, nies en hoest in je elleboog, blijf thuis bij klachten,
was of desinfecteer vaak je handen.

•

Bij (mogelijke) besmettingen bepaalt het bestuur de te nemen maatregelen. Dit ten aller
tijde in overleg met de GGD en eventuele andere overheidsinstanties. Deze maatregelen
moeten altijd opgevolgd worden.

•

Het bestuur verzoekt iedereen zich te houden aan de regels. Ook wij beseffen ons dat dit
verre van ideaal is, maar het is niet anders. De vereniging wordt gerund door vrijwilligers
en niemand wil politieagent spelen. Houd je dus aan de regels.

•

Als je getest bent en besmet blijkt, laat het ons dan direct weten. Neem contact op met
Jos Waanders, 06 – 43 90 40 82 of met je elftalleider.
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