
 

 

Voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen 

te gaan bij vv Roden  

 

Algemeen 

 Heb je klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts 

en/of plotseling verlies van reuk of maak? Blijf thuis en laat je 

testen!  

 

 Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een 

nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf 

dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en 

hygiëneregels in acht; Schud geen handen.  

 

 Op het gehele terrein wordt u geacht de 1,5 meter te 

respecteren. Wij zullen hier niet actief op toezien en 

appelleren aan ieders eigen verantwoordelijkheid. 

 

Kantine en terrassen 

 In de kantine en op het terras gelden de corona-regels voor 

de horeca 

 

 Er is 1 ingang (deur vanaf hoofdveld), bij binnenkomst 

handen desinfecteren                      

 

 Er is 1 uitgang (deur naar kunstgrasveld) 

 

 Bestel alleen bij de aangegeven verkooppunten 

 

 Houdt afstand als het druk is en er een rij staat 

 

 Respecteer de looproute 

 

 Indien je wilt plaatsnemen in de kantine, dan ben je verplicht 

een registratieformulier in te vullen 



 

 

 

 Bezoekers zijn verplicht om te gaan zitten en mogen geen 

stoelen en/of tafels verplaatsen 

 

 Betalingen zoveel mogelijk met PIN 

 

 Beperkt assortiment. Keuken kan gesloten zijn (meestal wel 

tosti en gehaktbal verkrijgbaar) 

 

 Gebruik bij voorkeur de verkooppunten buiten  

 

 De kantine is niet beschikbaar om te schuilen tijdens slecht 

weer 

 

 

 

Voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen 

te gaan op sportpark vv Roden  

Kleedkamers 

 Kom in clubkleding naar vv Roden, zodat je slechts een klein 

moment in de kleedkamer bent om je tas neer te zetten 

 

 Blijf tijdens de rust buiten, indien het weer het toelaat, en drink 

daar de ranja/thee. 

 

 Blijf zo kort mogelijk in de kleedkamer, max. 15 minuten. Geen 

wedstrijdbespreking in de kleedkamer 

 

 Kleedkamers zijn open, maar douche bij voorkeur thuis 

 

 Maak na gebruik van de kleedkamer de deurklinken, 

doucheknoppen, banken, doorspoelknop en wc-bril schoon. 

U krijgt hiervoor een doek en desinfectiemiddel mee  

 

 Laat na gebruik van de kleedkamer de deur open staan 

 



 

 

 Bij jeugdteams max. 1 volwassene per team in kleedkamer 

 

 Kleedkamers worden nog steeds gedeeld. Houd je als team 

goed aan de aangewezen plek in de kleedkamer 

 

Voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen 

te gaan op sportpark vv Roden  

Op en langs de velden 

 Ook in de dug-out geldt 1,5 meter afstand 

 

 Geen handen schudden 

 

 Gebruik eigen drinkflessen 

 

 Gebruik de juiste in- en uitgang van ons sportpark 

 

 Was vaak je handen met water en zeep, juist ook tijdens en 

na het bezoek aan een sportlocatie 

 

 Gebruik een mondkapje tijdens vervoer in de auto naar en 

van uitwedstrijden 

 

 


