
 

 

Coronaprotocol SV Merselo 
Update 14-10-2020 

 

Allereerst moet benadrukt worden dat alle onderstaande maatregelen op ieder moment kunnen 

wijzigen. Alle wijziging worden gecommuniceerd middels een update van dit protocol. 

 

Met de huidige wetenschap kunnen de maatregelen zoals onderstaand vermeld worden gehanteerd. 

Iedereen op het sportpark van SV Merselo dient zich aan deze maatregelen te houden en is 

gezamenlijk verantwoordelijk voor het tegengaan van verspreiding van het coronavirus. 

 

• Houd afstand voor je eigen veiligheid; 

• Houd afstand voor de veiligheid van een ander; 

• Durf elkaar aan te spreken op het opvolgen van de maatregelen. 

 

Algemeen 

• Gezond verstand gebruiken staat voorop! 

• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Óók andere gezinsleden! 

• Meld je en ga direct naar huis wanneer er tijdens sportactiviteiten klachten ontstaan zoals: 

Neusverkoudheid, loopneus, structureel niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, 

koorts of verlies van reuk of smaak. Let op: Dit geldt voor iedereen! 

• Houd 1,5 meter afstand met personen vanaf 13 jaar (uitzondering tijdens het sporten). 

• Vermijd drukte en schud geen handen. 

• Maak altijd gebruik van je eigen drinkfles! 

 

Sporters 18+: 

• Alle trainingen en wedstrijden worden stopgezet.  

 

Sporters 13 t/m 17 jaar: 

• Onderling hoef je geen 1,5 meter afstand te houden, maar wel met personen van 18 jaar en 

ouder. 

• Trainingen gaan door. 

• Alle wedstrijden komen te vervallen. 

• Let op: Kom in sportkleding naar het sportpark! 

• Alle kleedlokalen en douches blijven gesloten. 

 

Sporters t/m 12 jaar: 

• Onderling én tot volwassenen hoef je geen 1,5 meter afstand te houden. 

• Trainingen gaan door. 

• Alle wedstrijden komen te vervallen. 

• Let op: Kom in sportkleding naar het sportpark! 

• Alle kleedlokalen en douches blijven gesloten. 

  



 

 

Kader: 

• Houd 1,5 meter afstand van spelers van 13 jaar en ouder. 

• Zorg voor 1,5 meter afstand tussen trainers/ begeleiders/ vrijwilligers van 13 jaar en ouder.  

• In het materiaalhok mag maximaal één trainer/ leider tegelijkertijd aanwezig zijn. Sporters 

mogen het materiaalhok niet betreden. 

 

Ouders en toeschouwers: 

• Ouders en toeschouwers zijn helaas niet toegestaan op het sportpark. Ook kinderen 

(broertjes, zusjes) mogen buiten eigen trainingen om het sportpark niet betreden. 

• Ouders dienen bij het brengen en ophalen van kinderen buiten de poort te blijven! 

 

Kantine: 

• De kantine blijft gesloten! 

 

Het coronaprotocol, in deze omvang, gaat per direct in werking en zal duren tot ten minste 10 

november 2020.  

Aanpassingen aan het coronaprotocol worden altijd gecommuniceerd middels een update en 

verspreid via de gebruikelijke kanalen. Hiervan houden wij u op de hoogte. 

 

Het niet naleven van het coronaprotocol kan, na gemeentelijke controle, sluiting van het sportpark 

tot gevolg hebben! Laten we er samen voor zorgen dat we kunnen blijven sporten! 

 

Bestuur SV Merselo. 


