Covid19-Richtlijnen trainingen
Beste ouder, speler, supporter
Vanavond hebben we opnieuw overleg gepleegd met het jeugdbestuur en trainers omtrent de
opgelegde maatregelen Covid-19. We hebben de intentie om de trainingen (jeugd t.e.m. U13)
op te starten zoals voorzien was door de trainers. (Uitgezonderd voor de U7. Verdere
communicatie zal door de desbetreffende trainer gebeuren). Gezien de specifieke
coronamaatregelen die genomen werden door de provincie gouverneur en gemeentebestuur,
is er beslist om de trainingen van de U15 en U17 te starten op dinsdag 18/08 en woensdag
19/08.
Voor spelers u21-reserven-veteranen-eerste ploeg en damesploeg FC Gierle zijn de trainingen
opgeschort tot 25/08.
Er kunnen momenteel ook geen tornooien en wedstrijden gespeeld worden tot 25/08.
Graag geven we u de maatregelen mee die we als club treffen om het trainen toch mogelijk te
maken tijdens deze moeilijke tijden.
Algemeen
Iedereen die zich op onze accommodatie begeeft, dient:




de afstandsregel van 1,5 meter te respecteren (uitgezonderd spelers/begeleiders
tijdens de training)
verplicht een mondmasker te dragen: (uitgezonderd kinderen jonger dan 12 jaar)
supporters tijdens de trainingen zijn niet toegelaten

Checklist voor de trainingen






In geval van ziektesymptomen kom je niet naar de training.
Ga voor het vertrek thuis naar het toilet.
Was je handen extra voor je vertrekt.
Kom in volledige uitrusting naar de training. Er zijn geen kleedkamers beschikbaar douches zijn dan ook niet te gebruiken.
Breng uw eigen drinkbus mee. Zet er ook je naam op!

Richtlijnen bij aankomst






Kom stipt op tijd. Niet te vroeg, niet te laat. (+/- 5min)
Kiss & Ride: Ouders stoppen met de wagen op de parking en zijn niet toegelaten op de
velden. Spelers verzamelen per ploeg aan het veld op een vooraf door de trainer
afgesproken plaats.
Ontsmet je handen bij aankomst. Alle ballen zullen ontsmet worden.
Contact vermijden met andere ploegen

Richtlijnen tijdens training





De bal wordt zo weinig mogelijk aangeraakt met de handen, tenzij door de doelman
(handschoenen).
De bal inwerpen is niet toegestaan.
De persoonlijke drinkbussen worden op 1,5 meter van elkaar aan de rand van het veld
geplaatst.
Gemeenschappelijk materiaal zal ontsmet worden na iedere sessie.

Richtlijnen bij vertrek




Ontsmet uw handen.
Spelers en begeleiders vermijden contact met andere ploegen.
Kinderen die worden opgehaald, wachten op hun ouders.

Voor ouders die hun kinderen ophalen:





Kiss & ride. Kom stipt op tijd, niet te vroeg, niet te laat,
Stop op de parking. Uw kind stapt in de wagen (of neemt zijn/haar fiets) en u
vertrekt. Voor de allerkleinste komt u tot aan het poortje op het einde van de
parking.
Wees EXTRA alert en voorzichtig op de parking!

Belangrijk:




Gelieve de club onmiddellijk op de hoogte te brengen indien er zich bij speler/gezin een
besmetting met het corona virus zou voordoen zodat onmiddellijk het nodige kan gedaan
worden om verdere verspreiding te vermijden. U kan dit per mail doen aan:
patrick_nys1@hotmail.com
Indien u ervoor verkiest om voorlopig niet naar de training te komen, hebben we daar alle
begrip voor. Gelieve de trainer ervan op de hoogte te brengen.

In functie van de evolutie van de verspreiding van het virus en/of gewijzigde regelgeving, zullen
deze richtlijnen aangepast worden.
Indien iedereen zijn steentje bijdraagt, zijn we ervan overtuigd dat we onze spelers in de meest
veilige omstandigheden de mooiste sport kunnen laten uitoefenen tijdens deze bizarre tijden.
Hou het veilig!

Met vriendelijk groeten,
Jeugdbestuur JOVL

