CORONA PROTOCOL MHC LELYSTAD

- vs 17-10-2020 -

CORONA UPDATE MHCL -17 oktober 2020Beste (ouders / verzorgers van) hockeyers,
Zoals jullie ondertussen allemaal wel weten zijn er 13 oktober jl. helaas weer strengere Corona-maatregelen
aangekondigd. Dit heeft ook grote gevolgen voor de hockeysport en dus ook voor onze club.
Gelukkig hebben wij als bestuur, in samenspraak met de TC, een mogelijkheid gevonden om zoveel mogelijk uiteraard binnen de regels van het RIVM - te kunnen blijven hockeyen.
Voor alle teams gelden onderstaande Corona-veiligheidsmaatregelingen:
 Van elk team, bij elke training, is een Corona-verantwoordelijke aanwezig.
 Kom kort voor de training naar de club en verlaat het clubterrein direct na de training.
 Is er geen corona verantwoordelijke voor een team, dan mag het betreffende team helaas niet trainen
 Om de juiste planning en voortgang te kunnen waarborgen moet een week van tevoren de planning
bekend én aangemeld zijn. Een dringend verzoek aan elk team om dit met elkaar te coördineren, waarbij
de coach eindverantwoordelijke is.
Aanmelden als Corona-verantwoordelijke:
Via de LISA-app: -> Plan je dienst -> Corvee (in de bijlage vind je de taken van de Corona-verantwoordelijke)
Jeugdteams
Voor alle jeugdteams geldt dat de geplande trainingsmomenten blijven bestaan met als enige voorwaarde dat het
team voldoet aan de bovengenoemde Corona-veiligheidsmaatregelen.
De eerste twee competitiedagen voor de jeugd, zaterdag 31 oktober en zaterdag 7 november, zijn als gevolg van
de RIVM-maatregelen komen te vervallen. De TC zal gezamenlijk met het wedstrijdsecretariaat een programma
samenstellen om de jeugdleden op deze dagen toch een wedstrijd te kunnen laten spelen. Nadere informatie
hierover volgt in een latere fase. Maar voor beide dagen geldt eveneens:
 Geen publiek
 Kleedkamers zijn afgesloten
 Toiletten beperkt beschikbaar
 Per team: 1 coach en 1 Corona-verantwoordelijke.
Senioren
Binnen de regels van het RIVM mogen senioren, binnen strikte regels, toch sporten. Het is mogelijk om met
meerdere groepen van maximaal vier personen op 1 sportveld tegelijk te trainen. Op deze manier kan een
training plaatsvinden. Met de TC is hierover uitgebreid gesproken en afgesproken dat er per half veld maximaal
twee groepen van 4 leden mogen trainen. En maximaal 8 leden tegelijkertijd per trainingsmoment.
Voor de senioren teams geldt dat de Corona-verantwoordelijke op het veld mag deelnemen aan de
sportactiviteit, mits dit niet de taken van Corona-verantwoordelijke belemmert. Maar ook hier is het van cruciaal
belang dat de Corona-verantwoordelijke zich registreert via de LISA app.
Dames 1 en 2, Heren 1
Voor de trainingen van de teams dames 1, dames 2 en heren 1 zullen er trainingen worden samengesteld binnen
deze richtlijnen. De andere senioren teams kunnen contact opnemen met de TC en gezamenlijk afstemmen op
welke manier er getraind kan worden binnen bovengenoemde voorwaarden.
Wij willen als bestuur, in de huidige bijzondere tijd, er alles aan doen om iedereen zoveel mogelijk te laten
hockeyen. Om dit te kunnen realiseren hebben wij iedereen (dus ook jou) nodig, dus houd je aan alle bekende
richtlijnen zodat iedereen op een veilige manier weer kan genieten van ons fantastisch leuke hockeyspelletje!
Hartelijk dank voor jullie medewerking!
Sportieve groet,
Bestuur MHC Lelystad
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Bijlage:
TAKEN CORONA-VERANTWOORDELIJKEN
Als Corona verantwoordelijke heb jij vanuit het bestuur de gedelegeerde bevoegdheid om leden,
ouders/verzorgers en spelers aan te spreken op het naleven van protocollen en het houden aan de regels.
De werkzaamheden bestaan oa. uit:








Het plaatsen van het hek, aan het begin van de weg zodat het voor iedereen duidelijk is dat deze weg
voor auto’s is afgesloten (alleen van toepassing voor de eersten van de dag)
Aanwezigheid bij het toegangshek van ons terrein om te waarborgen dat er alleen spelers en trainers ons
terrein betreden.
Toezicht houden op het naleven van de algemeen geldende regels en indien nodig mensen hierop
aanspreken.
Begeleiden van spelers indien er zich een situatie voordoet waarbij de trainer ondersteuning nodig heeft.
Eerste aanspreekpunt voor ouders en spelers, maar ook indien van toepassing voor controlerende
instanties.
Het ophalen en wegzetten van het hek, aan het begin van de weg (alleen van toepassing voor de laatsten
van de dag)
Zorg dat je als Corona-verantwoordelijke als zodanig goed herkenbaar bent, draag hierom een eigen
veiligheidsvest.
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