Samen zijn we één, juist nu!
Het nieuwe seizoen is weer begonnen. De selectie heeft de eerste trainingen
gehad, oefen- en bekerwedstrijden staan op het programma en ons sportpark is
weer open. Het is het tevens het begin van een nieuw seizoen voor alle andere
teams, zowel onze eigen teams als wel de bezoekende teams. Maar wat betekent
dat voor Sportclub Emmeloord in deze coronatijd?
Voorop staat: met z’n allen respecteren we de 1,5 meter afstand. We houden er dus
rekening mee én we mogen elkaar daar zonder schaamtegevoel ook op aanspreken.
Daarnaast hanteren we hygiëne-voorschriften waar iedereen zich aan dient te houden.
Bovendien respecteren we eventuele (nieuwe) maatregelen die de overheid vaststelt.
Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
-

Voor alles geldt: iedereen gebruikt gezond verstand;
Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
Voel je tijdens het sporten klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies
van reuk of smaak? Ga dan direct naar huis;
Vermijd drukte en houd altijd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder
(uitzondering tijdens het sporten);
Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
Schud elkaar NIET de hand;

En voor alle duidelijkheid:
-

Er kan gebruik worden gemaakt van de douches en kleedkamers. Maar houd ook
hier 1,5 meter afstand;
De kantine is weer geopend. Er kan een beperkt aantal mensen in. Daarom
komen er buiten ook plekken waar je koffie en dergelijke kan halen;
Op de tribune geldt ook de anderhalve meter afstand. Daar kan dus ook een
beperkt aantal mensen plaats nemen. We vragen iedereen om hiermee rekening
te houden. Maak ook vrijwillig plaats voor de oudere mensen.

We houden jullie de komende tijd steeds op de hoogte wat betreft de regels die gelden
op ons complex en in de kantine. Als we met elkaar aan de regels houden, kunnen wij als
Sportclub Emmeloord zorgen dat iedereen veilig kan voetballen binnen de gestelde
kaders.
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Registratie verplicht
Vanaf zaterdag 15 augustus hanteert Sportclub Emmeloord een wettelijke
registratieplicht voor alle bezoekers aan het sportpark.
Het voetbalseizoen komt langzaam op gang. Dat gaat helaas gepaard met beperkende
“corona”-maatregelen. Sportclub Emmeloord moet zich houden aan die landelijke regels.
Dat is in sommige situaties best lastig en het verlangt (heel) veel discipline van de leden
en bezoekers. Zolang we de afspraken respecteren en elkaar daar ook op aan mogen
spreken, komen we een heel eind. Samen zijn we één, juist nu!
Om alles in goede banen te begeleiden heeft Sportclub Emmeloord een aantal
maatregelen getroffen. Eén van deze maatregelen is dat we je vragen om een
registratieformulier in te vullen. Dit formulier kan je invullen bij de ingang van het
sportpark.
Hierbij geldt het volgende:
-

Iedere bezoeker respecteert de bekende 1,5 m afstand tot een ander, ook als er
een wachtrij bij de toegangspoort ontstaat;
Iedereen is verplicht het registratieformulier bij de toegangspoort in te vullen;
De kantine is voor een beperkt aantal bezoekers open. Iedereen respecteert de
aangebrachte looplijnen en hygiëneregels;
De tribune biedt plaats aan maximaal 50 personen. Houd hier rekening mee en
maak vrijwillig plaats voor de oudere mensen.

We gaan ervan uit dat iedereen zich houdt aan deze afspraken.
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