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CORONA-

PROTOCOL

Dit is het corona-protocol van
Angerlo Vooruit. 



▪ Heb je koorts, verhoging, neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, 
benauwdheid of plotseling verlies van reuk of 
smaak? Kom dan niet naar het sportpark, maar laat 
je testen.

▪ Kom pas terug na een negatieve uitslag van je test!

▪ Blijkt iemand zich ondanks klachten toch bij
Angerlo Vooruit te vertonen? Spreek deze persoon
er op aan en overtuig hem/haar ervan om thuis te 
blijven.

▪ Word hieraan geen gehoor gegeven, meld dit dan
bij het bestuur.

▪ Is binnen een team iemand positief getest 
op corona, meld dit dan direct aan de 
trainer of leider.

▪ Deze trainer of leider meldt het vervolgens 
bij het bestuur.

▪ Iedereen van 18+ houdt 1,5 meter afstand
tot personen van 13+.

▪ Jeugd tot 18 jaar houdt 1,5 meter afstand 
tot iedereen van 18+.

▪ Personen die behoren tot één huishouden
zijn uitgezonderd. Ook tijdens het sporten
geldt deze richtlijn niet.
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CORONA VERSCHIJNSELEN

POSITIEF GESTEST? ANDERHALVE METER



▪ Er is een gescheiden ingang en uitgang.
▪ Er is een looproute met éénrichtingsverkeer.
▪ Desinfecteer je handen bij binnenkomst en na 

toiletbezoek.
▪ Maximaal 35 personen tegelijk in de kantine.
▪ Betaling bij voorkeur door (contactloos) te pinnen
▪ Consumpties worden op een vaste zitplaats óf 

buiten genuttigd.
▪ Meubilair mag niet verplaatst worden.
▪ Als je in de kantine gaat zitten is registratie verplicht
▪ Op het terras is de 1.5 meter onderlinge afstand

voor personen ouder dan 17 jaar.
▪ Kantinemedewerkers wassen regelmatig hun 

handen conform richtlijnen RIVM.
▪ Laat je zitplaats schoon en leeg achter.

TOESCHOUWERS VERVOER UITWEDSTRIJDEN

KANTINE – TOT NADER ORDER GESLOTEN

Maximaal 35
personen
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WEDSTRIJDEN – TOT NADER ORDER STIL GELEGD



TOESCHOUWERS WEDSTRIJDBESPREKING

KANTINE
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Jeugd tot 18 jaar

ANDERHALVE METER

KLEEDKAMERS + DOUCHES
BIJ TRAININGEN / WEDSTRIJDEN

• Alle jeugdteams t/m O17 mogen gebruik 
maken van een kleedkamer en de 
douches. Hierbij de richtlijnen en 
aanwijzingen van de zaterdagdienst 
opvolgen.

• Er geldt geen maximum aantal 
aanwezigen in de kleedkamer.

• In de kleedkamer mag geen begeleiding 
aanwezig zijn die ouder zijn dan 18+

TRAININGEN

• De jeugdleden komen in trainingstenue op 
het complex en gaan direct na de training 
naar huis. De kleedkamers zijn gesloten.

• Iedereen va 18+ houdt 1,5 meter afstand 
tot personen van 13+

• Jeugd tot 18 jaar houdt 1,5 meer afstand 
tot 18+

• Personen die behoren tot één huishouden 
zijn uitgezonderd. Ook tijdens het sporten 
geldt deze richtlijn niet.



TOESCHOUWERS WEDSTRIJDBESPREKING

KANTINE
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Jeugd vanaf 18 jaar & Senioren

ANDERHALVE METER

TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN –
TOT NADER STIL GELEGD




