
’s-Heerenberg ‘aug 2020 

Coronaprotocol accommodatie FC Bergh  

Algemene regels 

De volgende algemene regels dienen ten alle tijden te worden nageleefd wanneer men zich op het 

terrein van FC Bergh bevindt: 

• Houdt 1,5 meter afstand  tot elkaar, tenzij het personen betreffen uit een huishouden. 

• Blijf thuis als je verkouden bent of griepverschijnselen hebt. 

• Geen handen schudden. Niet knuffelen. Niet schreeuwen.  

• Wijs elkaar erop als de regels niet na worden geleefd. 

• De algemene regels gelden voor álle bezoekers van ons sportpark. 

 

1. Clubgebouw: 

• Gebruik bij binnenkomst de beschikbaar gestelde desinfecteer gel. 

• Noteer bij binnenkomst je naam en 06-nummer op het daarvoor bestemde formulier.  

• Maak gebruik van de door pijlen aangegeven looppaden.  

• Betaal s.v.p. zoveel mogelijk met de pin. 

• Bezoekers zijn verplicht om te gaan zitten. 

• Er staan maximaal 4 stoelen om een tafel. Volgens de 1,5 meter regel.  Deze mogen niet 

verplaatst worden.  

• Als de stoelen bezet zijn is de kantine vol en toegang tijdelijk niet mogelijk totdat weer personen 

vertrekken. Kijk in dat geval of er op het terras/in de tent zitplekken beschikbaar zijn.  

• Gebruik van mobiele boxen in de kantine is niet toegestaan.  

• Indien deze regels niet worden nageleefd, zullen bezoekers hierover worden aangesproken. Bij 

herhaling, zal de kantine die dag sluiten en zal de coronacommissie zich beraden op 

vervolgstappen.  

 

2. Kantinemedewerkers: 

• Zorg voor voldoende ventilatie in het clubgebouw. Ramen en deuren tegenover elkaar openen.  

• Verdeel de taken onderling zodat er gepaste afstand  kan worden gehouden (1,5 meter). 

• Maak de oppervlaktes en handgrepen in de keuken en kantine regelmatig schoon. 

• Was regelmatig grondig je handen. 

• Spreek overtreders aan en meldt herhaaldelijke overtredingen bij een van de bestuursleden. 

3. Terras/Tent 
• Houdt ook op het terras 1,5 mtr afstand.  

• Het is niet toegestaan om het meubilair van het terras te verplaatsen. 

• Bezoekers zijn verplicht om te gaan zitten. 

• Er staan maximaal 4 zitplaatsen per tafel. Volgens de 1,5 meter regel.  Deze mogen niet 

verplaatst worden.  

• Als de zitplaatsen op het terras/in de tent bezet zijn,  is toegang tijdelijk niet mogelijk totdat weer 

personen vertrekken. Kijk in dat geval of er zitplaatsen in de kantine beschikbaar zijn.  

• Gebruik van mobiele geluidboxen in de tent of op het terras is niet toegestaan.  

• Indien deze regels niet worden nageleefd, zullen bezoekers hierover worden aangesproken. Bij 

herhaling, zal de kantine die dag sluiten en zal de coronacommissie zich beraden op 

vervolgstappen.  



 

4. Gebruik Wc’s 
• Volg de aangegeven looproutes en instructies. 

• Maak gebruik van de beschikbaar gestelde schoonmaak doekjes. 

• Laat na gebruik de Wc netjes en schoon achter voor de volgende. 

• Was na een toilet bezoek grondig je handen. 

 

5. Communicatielijnen corona-uitbraak/coronamelding: 

Als er een corona-uitbraak of coronageval is bij FC Bergh zal de onze Corona coördinator Ed van der 

Graaf met behulp van de coördinatoren, contact leggen met teams, vrijwilligers en bezoekers die 

aanwezig zijn geweest op de betreffende (wedstrijd)dag/Training.) 

Ben jij besmet met het Coronavirus (geweest) en ben jij op dat moment bij FC Bergh geweest dan 
verzoeken wij jou om dit te melden bij ons, zodat wij actie kunnen ondernemen. Je kunt dit doen 

door een email te sturen naar info@fcbergh.nl 

Tot slot: 

Wij realiseren ons dat het heel veel regels zijn. Maar ze zijn echt nodig om te voorkomen dat 
er een piek in besmettingen ontstaat, teams niet meer kunnen voetballen en ons sportpark 
moet sluiten. 

Houdt elkaar alert en wijs elkaar op de regels. Je doet het voor elkaars gezondheid. 

 

        Nadine, Freek, Ed en Jos.  


