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Corona Protocol Ouders van jeugdleden
•

Houd je kind thuis als:
o als ze de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebben
gehad: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
o als iemand in hun huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten
heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
o als iemand in hun huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID19). Omdat men tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog
ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact
waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
o als zij het nieuwe coronavirus hebben gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest)
minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
o zolang ze in thuisisolatie zitten, omdat er dan direct contact is geweest met iemand
waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;

●

Informeer je kinderen over de corona spelers- en hygiëne regels van VC Kromme Rijn en dat
ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;

●

Stem met je kind en de trainer je contactgegevens af. Met name je 06-nummer;

●

Meld je kind(eren) tijdig af voor de training;

●

Zorg ervoor dat je kind thuis naar het toilet gaat en zijn/haar handen en onderarmen goed
met zeep wast. De kleedkamers zijn open voor noodgevallen.

●

Laat je kind zoveel mogelijk zelf naar de training komen;

●

breng je je kind(eren) naar de training van VC Kromme Rijn, dan geldt “kiss and ride” bij de
poortdeur van het voetbalveld; Ouders mogen niet door de poort naar binnen.

●

Laat je kind niet eerder dan vijf minuten voor aanvang van de training op het
voetbalcomplex aankomen;

●

volg altijd de aanwijzingen op van de VC Kromme Rijn, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders,
corona aanspreekpunt, corona coördinator en bestuursleden en de aanwijzingen die gelden
op het terrein van SV Odijk;

●

direct na de training halen de ouder/verzorger de kinderen op buiten de poort van het
voetbalveld. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is;

●

Neem in bijzondere situaties, waarbij de protocollen geen helderheid bieden, eerst contact
op met de trainer/leider. Deze kan daarna eventueel samen met de ouder overleggen met
de corona coördinator.

