
 

Voetbalvereniging HERPINIA 
 

 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 

• Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, 

hoesten, benauwdheid of koorts; 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 

24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten; 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 

veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot veertien 

dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD); 

• Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven 

dagen thuis na de uitslag van de test; 

• Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe 

coronavirus is vastgesteld; 

• Spelers boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij op buiten sportparken of in 

de openbare ruimte zich in groepen kunnen te begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts; 

• Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes; 

• Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet; 

• Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; 

• Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie; 

• Douche thuis en niet op het sportpark; 

• Vermijd het aanraken van je gezicht; 

• Schud geen handen; 

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training aan op het sportpark en ga direct daarna naar huis. 

 

Algemene regels op sportpark De Wilgendaal (Herpinia) 
• Op het sportpark is bij aanvang van de 1ste training van de dag een coronacoördinator (blauw hesje) aanwezig; 

Bij aanvang laatste training wordt de taak overgedragen aan een begeleider/trainer van een van de teams die 

als laatste trainen. 

• De corona coördinator ziet toe op naleving van de protocollen en is bevoegd om bij niet naleven de training af 

te breken; 

• Naast de trainer is het verstandig dat ook de leiders (begeleiding) aanwezig zijn om mee toezicht te houden 

• EHBO materialen zijn beschikbaar in de kleedkamer scheidsrechters en de AED hangt aan de gevel van het 

clubgebouw naast de hoofdingang; 

• Neem de gebruikelijke hygiëne maatregelen in acht; 

• Persoonlijke beschermingsmiddelen voor de trainers liggen in het EHBO koffer in de kleedkamer 

scheidsrechter 

• Hou je aan de routing op het sportpark zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden of 

verlaten van de accommodatie. Houd de 1,5 meter onderlinge afstand in acht; de routing hangt op beide 

ingangen aan de poort; 

• Kom zoveel als mogelijk met de fiets naar het sportpark; 

• Fietsen van spelers t/m 12 jaar in de fietsenstalling en de spelers komen het sportpark op via hoofdingang; 

• Fietsen van spelers ouder dan 12 via de ingang achter de kantine bij kleedkamer 6 op het sportpark parkeren. 

Dit is ook de toegang voor deze spelers. Ook als je toch met de auto komt!;  

• Trainers zetten hun fietsen aan de raamzijde van het clubgebouw neer. 

• Dat trainers en sporters de accommodatie op een veilige manier kunnen betreden; 

• De kantine en kleedkamers zijn gesloten. 

• Alleen het toilet in kleedlokaal scheidsrechter mag in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden; handen wassen 

met zeep. 


