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Protocol corona virus
Beste Leden, vrijwilligers van VV RSV,

Het Coronavirus heeft Nederland bereikt, sterker nog, onze eigen Brabantse provincie is de
brandhaard van Nederland.
De KNVB heeft inmiddels voor het betaalde voetbalwedstrijden van Brabantse teams
afgelast. Wat nu te doen met het amateurvoetbal, evenementen rondom het voetbal bij
verenigingen, trainingen, wedstrijden.
De KNVB staat in contact met het RIVM en de GGD, en volgt de RIVM richtlijnen op.
Mochten er vanuit de overheid maatregelen worden opgelegd die mogelijk het voetbal raken,
dan laat de KNVB dit zo spoedig weten aan de verenigingen.

Actuele informatie Coronavirus:
•
•

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
https://www.knvb.nl/nieuws/assist/59484/het-coronavirus-en-het-amateurvoetbalnederland

Aanwijzingen
Graag willen wij jullie vragen de volgende aanwijzingen in acht te nemen:
- Voel je je gezond, ben je niet verkouden, heb je geen klachten aan je luchtwegen en
heb je geen koorts, dan is trainen en spelen geen probleem.
- Ben je recent in een risicogebied geweest, dan meld je dit aan je leider en bestuur.
Het bestuur adviseert om dan niet te komen trainen en het spelen van wedstrijden,
ondanks dat je wellicht (nog) geen klachten hebt.
- Neem je eigen drinkfles mee, drink niet uit andermans, of door iemand anders
gebruikte, bidon of drinkbeker.
- Schud elkaar niet de hand. Ook niet voorafgaand aan een wedstrijd. Wens elkaar line
up een prettige wedstrijd toe, schud geen handen.
- Was regelmatig je handen
- Nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes
- Volg verder de aanwijzingen van organisatie goed op. Momenteel zijn er bij RSV
geen gevallen bij het bestuur bekend. Vanuit de overheid en RIVM zijn er (nog) geen
beperkende maatregelen opgelegd, echter het bestuur houd dag bij dag de vinger
aan de pols. Kan per dag gewijzigd worden.

Namens het bestuur.
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