Steenbergen, april 2020
Voor ouders en verzorgers
Belangrijke informatie om weer te kunnen trainen
(t/m 18 jaar)

NIET TRAINEN:
 breng je kind(eren) niet naar het sportpark als je kind klachten heeft van neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid en/of koorts; geef dit ook even door aan de trainer.
 breng je kind(eren) niet naar het sportpark als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°)
en/of benauwdheids klachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten
sporten en naar buiten;
 breng je kind(eren) niet naar het sportpark als iemand in jouw huishouden positief getest is op het
nieuwe coronavirus (COVID‐19). Omdat je kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon
nog ziek kan worden, moet je kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
WEL TRAINEN:
 informeer je kinderen over de algemene veiligheid‐ en hygiëneregels en dat ze altijd de
aanwijzingen van de begeleiding opvolgen.
 stem met je kind je contactgegevens af zoals het 06‐nummer waarop je te bereiken bent in geval
van nood. Zorg dat de trainer dit nummer ook heeft. Communicatie over eventueel niet doorgaan
van een training (tot een uur voor aanvang) gaat via whatsapp.
 breng je kind(eren) alleen naar het sportpark wanneer er een training voor jouw kind(eren) gepland
staat.
 reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden; breng je kind(eren)
zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar het sportpark. Maak er geen gezinsuitje van.
 als ouder/verzorger/begeleider heb je GEEN toegang tot het sportpark. Blijf ook niet langer dan
nodig wachten bij de poort. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren). Houd
afstand ook tijdens het wachten (blijf zo mogelijk in de auto).
 kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op het sportpark. Kom ook niet te
laat want de poort gaat op slot. Op de poort staat een noodnummer. Gebruik alleen de afgesproken
poort, andere verenigingen gebruiken de andere poorten. Dit houden we gescheiden.
 volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en
bestuursleden. Help ons om trainingen te mogen blijven geven.
 direct na de training halen de ouder/verzorger de kinderen op van het sportpark/afgesproken plek.
Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is. Houd ook dan gepaste afstand. Mag je kind alleen
naar huis, geef dit dan van te voren aan bij de trainer.

