Corona protocol
Versie 26 aug 2020

Veilige sport omgeving bij HCU
In navolging op de reeds eerder verstrekte Corona richtlijnen (dd. 28 april), hierbij een
nieuwe update in verband met de komende start van het hockeyseizoen.
Dit protocol is een levend document en zal daar waar nodig worden aangepast en/of
aangescherpt. Dit protocol is opgesteld in lijn met de RIVM, KNHB, NOC-NSF en de
gemeentelijke spelregels.
Laten we er samen voor zorgen dat Corona geen kans krijgt bij onze vereniging. Neem
dus je eigen verantwoordelijkheid en spreek wanneer nodig een ander ook aan..
Als we ons allemaal aan de afspraken houden kunnen we openblijven en gaan we een
sportief en gezellig seizoen tegemoet..
Met sportieve groet, HCU Bestuur

Algemeen
•

Voor alles geldt: gezond verstand
gebruiken gaat voorop.

•

Huisgenoot met klachten of is deze
positief getest op COVID-19, blijf thuis.

•

Blijf thuis bij klachten en laat je testen.
En blijf in elk geval thuis totdat de
testuitslag bekend is.

•

Pas hygiëne toe en gebruik indien
nodig desinfecteer spray.

•

Nies/hoest in je elleboog.

•

Geef geen handen.

•

Was je handen regelmatig.

•

In een oranje of rood aangemerkt
gebied geweest? Blijf dan 10 dagen in
thuisquarantaine.

•

•

Houd 1,5 meter afstand tot anderen,
behalve tijdens het sporten.
Afstand houden geldt niet voor
kinderen t/m 12 jaar, jongeren 13 t/m
17 jaar onderling en personen die tot
hetzelfde huishouden/gezin behoren.

Uitwedstrijden
• Check tenminste een dag voor de
wedstrijd de website van de
bezoekende club voor de daar geldende
Corona richtlijnen.
• Verzamel niet op de hockeyclub, maar
spreek met je team een andere
verzamelplek af. Hierdoor krijgen we
niet te veel bezoekers op ons complex.

• Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in
de auto.
• Volg altijd eventuele aanvullende
instructies van de chauffeur op.

• Neem een eigen, gevulde bidon mee
van thuis. Voorzie de bidon van een
nummer of je eigen naam, zodat
niemand per ongeluk jouw bidon
gebruikt.
• Kom in hockey tenue. De kleedkamers
zijn waarschijnlijk niet te gebruiken.
• Reinig, voorafgaand en tijdens de
wedstrijd, de strafcorner maskers met
desinfecteerspray.
• Leen geen spullen van en aan anderen.

Thuiswedstrijden
• Kom zo kort mogelijk voor aanvang naar
het complex.
• De kleedkamers (en douches) zijn
gesloten. Kom dus in hockey tenue naar
de club en douche thuis.
• De bestuurskamer is gesloten.
Teambesprekingen kan je buiten
houden.
• Tijdens de rust blijf je op het veld.
Kleedkamers en bestuurskamer blijven
gesloten.

• Vanaf 13 jaar houd je behalve tijdens
het sporten altijd 1,5 meter afstand t.o.v.
volwassenen (ook in de dug-out).
• Neem een eigen, gevulde bidon mee
van thuis. Voorzie de bidon van een
nummer of je eigen naam, zodat
niemand per ongeluk jouw bidon
gebruikt.
• Reinig, voorafgaand en tijdens de
wedstrijd, de strafcorner maskers met
desinfecteerspray.

• Leen geen spullen van en aan anderen.
• Vanaf 18 jaar houd je behalve tijdens
het sporten altijd 1,5 meter afstand t.o.v.
anderen (ook in de dug-out).

• Scheidrechters nemen zelf een fluitje
mee.

Clubhuis
• Het clubhuis is op maandag en dinsdag
gesloten. Het toilet van kleedkamer 1 is
deze dagen alleen voor hoge nood
beschikbaar.
• Van woensdag tot en met zondag is het
clubhuis alleen toegankelijk voor
* de info-balie
* toiletbezoek bij hoge nood
* bestellen en afhalen van
drank en andere
versnaperingen aan de bar.
•
•

De bar is alleen een uitgifte punt,
consumpties altijd buiten nuttigen.
Het clubhuis is niet beschikbaar voor
(na)besprekingen of het nuttigen van
drank/versnaperingen.

• In het clubhuis zal zoveel als mogelijk
éénrichtingsverkeer ingeregeld worden
• Het verhoogde terras is niet beschikbaar
om te zitten.

• Vanaf 1 september is het niet meer
mogelijk om contant te betalen: alleen
betalen met pin.
• Niet sporters houden t.o.v. volwassenen
altijd 1,5 meter afstand op het gehele
terrein.
• Niet sporters zijn welkom langs het veld
of staand in het gebied voor de
kleedkamers.

Overig
• Niet sporters zijn van harte welkom
langs de velden met inachtneming van
de regels.

• Ben je positief getest of moet je in
(thuis) quarantaine ben je niet welkom
op de club of bij clubactiviteiten.

• Alle bezoekers (waaronder sporters,
vrijwilligers, trainers, ouders) enz.
registreren zich op zaterdag & Zondag
elke keer dat ze HC Uden bezoeken.
Formulieren liggen bij de info balie.

• Is een teamgenoot besmet bepaalt de
GGD op basis van bron- en
contactonderzoek de gevolgen voor
teamleden.

• De ingevulde gegevens blijven 14
dagen bewaard voor eventueel bron- en
contactonderzoek
• HC Uden gaat zorgvuldig om met de
verstrekte gegevens.
• Applaudisseren mag, roepen, zingen of
schreeuwen is niet toegestaan.

• Tijdens een wedstrijd of training verblijf
je als hockeyer niet meer dan 15
minuten binnen 1,5 meter van een
andere persoon. Je kan doorgaans dan
blijven hockeyen, maar moet je
gezondheidssituatie goed in de gaten
houden en thuisblijven zodra een van de
door de overheid genoemde klachten
optreedt.

Veiligheid voor alles, neem je verantwoordelijkheid!

