PROTOCOL COVID-19 MAATREGELEN RONDOM
WEDSTRIJDEN VAN QUICK BOYS 1
Katwijk, Juli 2020
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Inleiding
Het protocol verantwoord sporten van de Vereniging Nederlandse Gemeente en
de NOC*NSF is, naast de lokale of regionale noodverordening, het protocol waar
de sportverenigingen zich aan dienen te conformeren.
Naar aanleiding van de laatste versoepeling is het weer mogelijk om, onder
voorwaarden, toeschouwers toe te laten, mits 1,5 meter afstand tot elkaar kan
worden gehouden. De KNVB heeft hiervoor een speciaal protocol opgesteld voor
de amateur voetbalverenigingen.
Het bestuur vindt het noodzakelijk dat onze vereniging zich volledig conformeert
naar de opgelegde protocollen en de RIVM-maatregelen.

Artikel 1. Toelatingsbeleid toeschouwers
Voor buiten gelden maximum aantallen van 250 toeschouwers zonder reservering
en gezondheidscheck, zonder placering. Indien op piekmomenten meer dan 250
toeschouwers worden verwacht moeten alle bezoekers worden geregistreerd,
moet een gezondheidscheck worden gedaan en moet er worden geplaceerd. Voor
placeren geldt dat óf een vaste stoel wordt toegewezen óf een plek in de
afgebakende vakken voor staanplaatsen.
Gelet op bovenstaande zullen, zolang de COVID-maatregelen in de huidige vorm
van kracht zijn, wedstrijden van Quick Boys 1 alleen toegankelijk zijn voor leden
van de K.v.v. Quick Boys en leden van de Businessclub.
Door middel van toegangscontrole, aan de hand van de ledenpas, wordt
geregistreerd wie de wedstrijd heeft bezocht. De vereniging moet de
aanwezigheidsgegevens kunnen overleggen voor eventueel bron- en
contactonderzoek. De gegevens worden minimaal 4 weken in beveiligde
omgeving bewaard.
Om het aantrekken van bezoekers beperkt te houden zijn de wedstrijden via
livestream te volgen op QB TV.

Artikel 2. Toegang tot het sportpark
Er wordt gebruik gemaakt van twee ingangen (hoofdingang en ingang zuid) om
daarmee te bewerkstelligen de druk bij de toegangscontrole te spreiden en
wachtrijen zoveel als mogelijk te voorkomen. Er zal sprake zijn van een
gemaximeerd aantal toeschouwers (afhankelijk op welk veld de wedstrijd wordt
gespeeld). Er wordt gemonitord hoeveel bezoekers de toegangscontrole zijn
gepasseerd. Zodra het maximaal aantal toeschouwers is bereikt zal de toegang
worden gesloten.
Publiek wordt verzocht tijdig naar het sportpark te komen om de aanloop van
toeschouwers zo goed mogelijk te spreiden. Bij beide ingangen, vóór de
toegangscontrole, wordt bezoekers gewezen op de gezondheidscheck, waarbij
uitgegaan wordt van zelfverantwoordelijkheid van de bezoekers.
Op duidelijk zichtbare borden wordt triage gedaan aan de hand van een vijftal
vragen. Indien één van de vragen met ja beantwoord wordt luidt het dwingende
advies om het bezoek aan het sportpark uit te stellen. Bij de ingangen zijn lijnen
aangebracht om daarmee de gewenste afstand tussenwachtende toeschouwers te
kunnen houden.

Artikel 3. Markering en looproutes
Het sportpark is voorzien van looproutes die moeten worden gevolgd om zich
naar het betreffende wedstijdveld te begeven. De looproutes zijn zodanig dat er
sprake is van een ingang naar het betreffende veld en een uitgang om het veld te
verlaten. Rondom het veld zijn, in de afgebakende vakken voor staanplaatsen, op
onderlinge afstand van 1,5 meter markeringen op de grond aangebracht waar de
bezoekers dienen te staan.
De tribunes zijn met markeringen zodanig ingericht dat zitplaatsen beschikbaar
zijn op onderlinge afstand van 1,5 meter.
Voor jeugd t/m 17 jaar is de 1,5 meter maatregel niet van toepassing. Voor deze
leeftijdscategorie is een apart vak ingericht waarin geen placering wordt
toegepast.

Artikel 4. Sanitaire voorziening en horeca
Rondom het speelveld zijn extra sanitaire voorzieningen aanwezig om daarmee
loopbeweging naar de gebruikelijke vaste sanitaire ruimten zoveel als mogelijk
te voorkomen. Rondom het veld zijn horecapunten ingericht om daarmee
loopbeweging naar het clubhuis te beperken.
Bezoekers wordt verzocht via de aangebrachte looproutes naar de sanitaire
voorzieningen dan wel de horecapunten te lopen.

Artikel 5. Informeren van betrokken
De informatievoorziening m.b.t. COVID 19 maatregelen wordt telkens in de week
voorafgaande de wedstrijd uitgebreid gepubliceerd op de website van de
vereniging en via social media. Daarnaast is het protocol geplaatst op de website
van Quick Boys.

Artikel 6. Coördinator COVID 19
De vereniging heeft een coördinator aangewezen die aanspreekpunt is voor de
locatie en de gemeente. Tijdens wedstrijden fungeren stewards tevens als
corona coördinator en zijn aanspreekpunt als het gaat om corona maatregelen
welke rondom de wedstrijd van toepassing zijn.

Artikel 7. Verbod gezamenlijk zingen of schreeuwen
Bij schreeuwen, niesen of hoesten komen er behalve lucht ook heel veel
aerosolen uit de longen, keel of neusholte. Het nieuwe coronavirus verspreidt
zich via deze druppels. Als andere mensen die druppels inademen, of
bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet
raken met het virus.
Het is verboden om in groepsverband te zingen of te schreeuwen.

Artikel 8. Vaststelling en publicatie protocol
Dit protocol zal via de website van Quick Boys worden gepubliceerd. Dit protocol
is ondergeschikt aan de RIVM-maatregelen en lokale of regionale
noodverordeningen.
Indien de RIVM-maatregelen dan wel de lokale of regionale noodverordeningen
als gevolg van gewijzigde omstandigheden worden aangepast of aangescherpt,
kan dit gevolgen hebben voor dit protocol.
Het protocol kan dan ook worden gewijzigd. Het is dan ook raadzaam om
regelmatig dit protocol op de website van Quick Boys te raadplegen.
Vragen over dit protocol kunnen worden gesteld aan het bestuur van Quick Boys.

