Beste spelers,
Om ervoor te zorgen dat wij jullie tijdens de coronacrisis op een veilige en
verantwoorde manier kunnen behandelen willen wij graag een aantal
spelregels met jullie doornemen.
Het beleid dat wij volgen is dat wij alleen spelers behandelen die geen
klachten hebben die kunnen duiden op corona.
Voor alle spelers (en begeleiding) geldt: je blijft thuis als je één van
onderstaande vragen met JA beantwoordt.
1. Heb je (de afgelopen 24 uur of) op dit moment één of meerdere van de
volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of
koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of
benauwdheidsklachten?
3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een
laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld
met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact
gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand
waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
Je kunt weer naar de club komen als elke vraag met NEE wordt beantwoord.
Wat vragen we van jou?
§ Lees het protocol van de KNVB goed door:
www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/spelers;
§ Algemeen geldt: geen handen schudden, handen wassen, hoesten en
niezen in de ellenboog en gebruik van papieren zakdoekjes;
§ Om te worden behandeld (massage, tape etc.) maak je voorafgaande
aan de training en/of wedstrijd een afspraak met de betreffende
verzorger. Bij voorkeur telefonisch of via de app.
§ Je wacht buiten de behandelruimte en wordt vanzelf naar binnen
geroepen.
§ Bij binnenkomst was je op de daarvoor aangewezen plaats de handen
(of je gebruikt de handalcohol);
§ Zijn er veranderingen m.b.t. tot jouw gezondheid, dan meld je dit;
§ Twijfel je over jouw gezondheid op de dag van de afspraak? Neem dan
voor de afspraak telefonisch contact op om te overleggen of de
afspraak kan doorgaan;
§ Volg de instructies van de begeleiding altijd op.
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Onze
§
§
§
§
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voorzorgsmaatregelen:
Wij hebben zelf geen ziekteverschijnselen;
Wij geven geen hand bij binnenkomst;
Na iedere behandeling reinigen en/of desinfecteren wij alle vervuilde
oppervlakken en materialen;
Wij ventileren en/of luchten de behandelruimte regelmatig;
We plannen meer tijd voor de afspraken in om alle
voorzorgsmaatregelen mogelijk te maken.

Vragen?
Neem contact met ons op!
Jullie verzorgers:
Gert van Druten
(06) 51 27 57 00
Carola Baars
(06) 46 18 90 22
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