Algemeen Corona Protocol VCE/PSV
Laatste Versie: 28 november 2021
Inhoud
1. Algemeen Informatie
2. Corona Team
3. Trainingen
4. Wedstrijden
5. Communicatie
6. Aanvullende procedures
7. Huidige Maatregelen

1. Algemeen VCE/PSV Protocol volleybaltrainingen
N.a.v. de recente aangepaste Corona maatregelen hebben we als bestuur een nieuw protocol opgesteld.
Laatste Update 28 november 2021.

2. Corona Team
Het bestuur van VCE/PSV heeft een Werkgroep Corona aangesteld, en hiermee is de werkgroep het eerste
contact van alle VCE/PSV leden. Tom Staals is als voorzitter van VCE/PSV de Corona verantwoordelijke
persoon intern en Marion van der Mast is in haar functie als secretaris van VCE/PSV de contact persoon
extern. Beiden zijn per mail te bereiken op: secretaris@vcepsv.nl
Indien bij een sporter/kaderlid Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten
worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantaine maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie
en regio verschillen; Stappenplan & Richtlijnen

3. Trainingen

4. Wedstrijden

Alle trainingen na 17 uur zijn niet toegestaan.

Alle wedstrijden na 17 uur zijn niet toegestaan.

5. Communicatie
Wijzigingen m.b.t. corona maatregelen worden per mail, de website, Social media, en tijdens de
trainingen door de trainers aangekondigd. Neem zelf de verantwoordelijkheid om het protocol door
te nemen en op te volgen. Kijk altijd naar de laatste versie!

6. Aanvullende procedures
Op alle maatregelen die genomen worden conformeert VCE/PSV zich aan de richtlijnen die
door de Nevobo, NOC*NSF, Eindhoven Sport, en het RIVM worden geadviseerd.
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7. Huidige Maatregelen
Dit zijn de huidige maatregelen horende bij het algemene VCE/PSV Corona Protocol!
Op alle maatregelen die genomen worden conformeert VCE/PSV zich aan de richtlijnen
die door de Nevobo, NOC*NSF, Eindhoven Sport, en het RIVM worden geadviseerd.
Geldend vanaf 28 november voor de sport :
Geen coronatoegangsbewijsplicht voor betaalde krachten en vrijwilligers
Sportkantine sluit om 17.00 uur
Meer info vanuit de nevobo, lees je hier!
Basisregels voor iedereen:
Was vaak en goed uw handen.
Houd 1,5 meter afstand.
Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
Zorg voor voldoende frisse lucht.
Meer informatie? Lees je hier!
Coronatoegangsbewijs
Het coronatoegangsbewijs is vanaf 28 november onder bepaalde voorwaarden
noodzakelijk om te tonen bij de ingang van onze sporthallen. -> Lees hier het protocol!
Indien verzocht zorg dat je een geldig ID bewijs kan tonen!
De gemeente Eindhoven is verantwoordelijk voor de coronatoegangsbewijs controle.
Mondkapjes
Wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in
dezelfde auto zitten, stem dan het dragen van een mondkapje gezamenlijk af.
Sinds 6 november zijn mondkapjes verplicht in alle publieke locaties binnen waar
geen coronatoegangsbewijzen gebruikt worden.
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