
Coronaprotocol wedstrijden Eelwerd - dd 23-09-2020

Thuisspelende teams komen in sportkleding naar de zaal en trekken hun schoenen bij het speelveld of in de kantine aan.
Voor uitspelende teams is kantine gesloten
UIT en THUIS spelende teams douchen thuis

STOELTJES IN ZAAL SCHOENEN UIT
SPELERSBANKEN

STOELTJES IN ZAAL SCHOENEN UIT

SPELERSBANKEN SPELERSBANKEN
UITGANG

LOOPBRUG NIET STILSTAAN

UITSPELENDE TEAMS IN KLEEDKAMER OMKLEDEN, NIET DOUCHEN

15:15-15:30 Uitspelend in kleedkamer .. (zie bord ingang)
15:30-16:00 Inspelen op veld
16:00 Aanvang wedstrijd

Einde wedstrijd reinigen van attributen
17:15-17:30 Na de wedstrijd is de kleedkamer beschikbaar tot 17:15 of na 17:30 uur
17:15-17:30 Uitspelend in kleedkamer .. (zie bord ingang)
17:30-18:00 Indien speelveld niet vrij is wachten op vrije veld tot wedstrijd afgelopen is en de teams het veld verlaten hebben
in principe  18:00Aanvang wedstrijd
18:15-18:30 Reiniging door beheerders

Einde wedstrijd reinigen van attributen
19:15-19:30 Na de wedstrijd is de kleedkamer beschikbaar tot 19:15 of na 19:30 uur
19:15-19:30 Uitspelend in kleedkamer .. (zie bord ingang)
19:30-20:00 Indien speelveld niet vrij is wachten op vrije veld tot wedstrijd afgelopen is en de teams het veld verlaten hebben
in principe  20:00Aanvang wedstrijd
20:15-20:30 Reiniging door beheerders

Einde wedstrijd reinigen van attributen

Maximaal 6 personen in kleedkamer BLOK 1600 UUR BLOK 1800 UUR BLOK 2000 UUR
Kleedkamer vol, wachten in de gang 15:15-15:30 17:15-17:30 19:15-19:30

Na wedstrijd tot 18:15uur
Niet tussen 17:15-17:30

Na wedstrijd tot 18:15uur
Niet tussen 19:15-19:30

VRIJE VELD / RUIMTE

TRIBUNE TRIBUNE

Aanvullende informatie coronamaatregelen Eelwerd Appingedam

BLOK AANVANG 
1600 UUR

BLOK AANVANG 
1800 UUR

BLOK AANVANG 
2000 UUR

VELD 2: D3 / D2

VELD 1: D4 / D1 / H1

Handen desinfecteren bij binnenkomst

Bij de entree staat een bord met kleedkamerindeling per team.

De kleedruimtes worden tussendoor gereinigd 1815-1830uur en 2015-2030uur. Zorg dat de schoonmakers hun werk kunnen doen.
Bij seniorenteams maximaal 6 personen per kleedkamer, niet douchen

Veld 3: MC / XA / MA

Tribuneruimte is zeer beperkt. Voor senioren kom zonder supporters. Voor ouders van de jeugd van bezoekende verenigingen die rijden  is er plaats.
De loopbrug naar de kantine mag alleen gebruikt worden om van en naar de kantine te lopen. Stilstaan (bv kletsen/ wedstrijd kijken) is niet toegestaan.Dit om het insgtellen van 
éénrichtingsverkeer te voorkomen
Voor de ventilatie in de hal zullen de 3 grote deuren in de hal een klein beetje geopend zijn
De kantine is in gebruik als omkleedruimte voor Trias. Hiervoor gelden de RIVM/Horeca richtlijnen

In het complex zijn looproutes aangegeven


