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In de zaal of op het veld wordt duidelijk gemaakt waar de kinderen en ouders er in/op kunnen
en waar ze er weer uit of van af kunnen.
Kom niet te vroeg , liefst niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training.
Als het kind of een van de gezinsleden de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts dan liever thuisblijven.
Blijf thuis als iemand in het huishouden positief getest is op het coronavirus. Omdat je tot 14
dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14
dagen na het laatste contact.
Kom bij voorkeur in het voetbaltenue, dit zorgt ervoor dat we niet teveel ouders en kinderen in
een kleedkamer hebben.
Ga direct na de training weer naar huis en blijf niet onnodig hangen.
Neem je eigen bidon gevuld mee van huis om uit te drinken.
Deelnemers en ouders zijn alleen welkom op de voor hun toegekende trainingstijd.
De zaal is toegankelijk voor andere belangstellenden mits ze 1,5 meter onderlinge afstand
houden indien niet uit 1 gezin afkomstig.
We houden continu 1,5 meter afstand tussen de verschillende ouders van de deelnemers. Ook
de trainers houden afstand van de deelnemers.
De oefeningen zullen aangepast worden aan de 1,5 meter standaard.
We proberen te voorkomen dat de materialen van kind tot kind gaan. Ieder kind heeft een
aantal materialen tijdens de training en deze worden na de training weer gereinigd volgens de
RIVM norm.
Er is desinfecterende spray aanwezig voor de handen. De trainers hebben een mondkapje en
handschoenen beschikbaar voor eventuele spoedgevallen of om blessures te behandelen.
We gebruiken ons gezonde verstand en proberen ons zoveel mogelijk te houden aan de
coronamaatregelen.
Maximaal 6 kinderen en een van de ouders in de kleedkamer.

