Jeugdwerking KFC Poperinge
ALGEMEEN

Bij elke training of wedstrijd is er minstens één “COVID-19 verantwoordelijke” aanwezig.
(coördinatoren, leden bestuur, andere verantwoordelijke vrijwilligers)
Tijdens de trainingen wensen wij zo weinig mogelijk ouders naast de velden. Ouders die
toch wensen te komen kijken zijn zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de Coronamaatregelen en moeten ten allen tijden de instructies van de Covid19-verantwoordelijke
opvolgen. De ouders mogen tijdens de wedstrijden plaatsnemen langs het veld met de
nodige afstandsregels, een Covid-19 verantwoordelijke zal hier op toezien.
De jeugdtrainers dragen bij voorkeur een mondmasker bij de trainingen en wedstrijden.
De teammanagers dragen bij voorkeur een mondmasker bij de wedstrijden.
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RICHTLIJNEN VOOR DE SPELERS
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1. Vooraleer je naar de training komt
Enkel spelers zonder luchtwegklachten (hoesten, verkouden, keelpijn en/of koorts) of
andere ziekteverschijnselen (pijn op de borst, vermoeidheid, kortademigheid, diarree,
verdwijnen smaak en geur) melden zich aan voor de training
Blijf ook thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of
benauwdheidsklachten heeft.
Bij twijfel kom je niet naar de training.
Verwittig je trainer over je afwezigheid.
De speler gaat thuis eerst nog naar het toilet.
2. Verplaatsing naar de training
De speler komt 15 minuten voor de trainingssessie.
De speler brengt zijn persoonlijke drinkbus, voorzien van naam en leeftijd, mee. Er wordt
niet toegestaan dat deze onderling gedeeld word
De spelers van U6 t.e.m U17 komen in trainingskledij toe en vertrekken ook terug in
trainingskledij.
De kleedkamers en dus ook de douches blijven gedurende de maand augustus gesloten
voor, tijdens en na de trainingen.. Kan nog verlengd worden…

Aankomst op de club
De spelers gaan onmiddellijk naar het veld waar de trainer reeds aanwezig zal zijn en
voorzien is van handgel. Iedere speler is verplicht zijn handen te ontsmetten.
De speler volgt de instructies van de trainer nauwgezet op.
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Tijdens de training
Op ieder moment wordt er zoveel mogelijk een afstand bewaard tussen spelers en trainers,
van minimum 1,5 meter. Dit geldt van trainer tov de spelers. De spelers zelf mogen vrij
bewegen.
Er wordt eveneens niet gespuwd op het terrein of in de handschoenen als keeper.
De speler volgt de instructies van de trainer nauwgezet op.
Iedere speler blijft op het opgegeven terrein (eigen bubbel)
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Na de training
De spelers ontsmetten verplicht hun handen bij de trainer.
Alle afval in de voorziene vuilbakken.
De spelers verlaten onmiddellijk het veld en verlaten de sportzone.
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