CORONA PROTOCOL
Herstaco Stadion
Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
Heb je klachten? 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-19patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels
in acht.
Toeschouwers:












maximaal 250 toeschouwers (exclusief noodzakelijke medewerkers) zullen in het stadion
worden toegelaten;
kom binnen via poort 1; verlaat het stadion ook via poort 1;
bij binnenkomst dient u zich te registreren; in het stadion hangen posters met daarop een
QR-code; die kunt u scannen met uw smartphone, waarna u zichzelf online kunt registreren;
het is ook mogelijk om u zelf, thuis voor vertrek, te registreren via de website; daarvoor klikt
u hier; voor de registratie dient u dan uw naam, telefoonnummer en e-mailadres in te vullen;
ingevolge onze privacy policy worden uw gegevens na 10 dagen automatisch verwijderd;
houd 1,5 meter afstand van elkaar;
houd overal rechts aan;
volg de aanwijzingen d.m.v. belijning en stickers op;
we gebruiken de Oost- en Zuidtribune: de 1e, 4e en 7e rij (van onder naar boven geteld) met
telkens 4 stoelen tussenruimte;
mensen uit een gezamenlijk huishouden mogen naast elkaar zitten;
we willen geen staande mensen bij het hekwerk!!
de promenade (strook asfalt rondom het veld) wordt alleen gebruikt om naar de zitplaats te
lopen of naar de uitgang of naar de buitentoiletten nabij verkooppunt bij poort 1 of naar het
supporterscafé.

Scheidsrechter:


wordt ontvangen bij de deur van het supporterscafé aan de kant van het parkeerterrein en
verlaat het stadion langs dezelfde weg.

Kleedkamers:







er staan bij de kleedkamers flesjes met desinfectiemiddel;
de kleedkamers zijn open maar er mag voorlopig nog GEEN gebruik worden gemaakt van de
douches;
kleed je zo snel mogelijk om;
spelers van JO19 en het 1e elftal dienen zich in de kleedkamer te houden aan de 1,5 meter
onderlinge afstand;
tijdens de rust staat er drinken klaar op de tafel in het kleedlokaal;
na de wedstrijd zo snel mogelijk wedstrijdkleding inleveren, je eigen kleren aan en
kleedlokaal verlaten.

Rondom de wedstrijd:




ook in de dug-out 1,5 meter afstand houden;
er worden stoelen bijgeplaatst op de hoogte van de dug-out richting de dichtstbijzijnde
cornervlag; ook hier geldt de 1,5 meter;
geen gezamenlijke opkomst en geen line-up

Supporterscafé:








het supporterscafé is geopend;
ingang supporterscafé aan de zijde van het veld; de uitgang aan de zijde van het
parkeerterrein;
bij binnenkomst registreren en handen desinfecteren;
bestellen op de aangegeven plaatsen; daarna supporterscafé direct verlaten;
volg de looproute bij toiletbezoek in het supporterscafé; daarna het supporterscafé verlaten
via de deur aan de kant van het parkeerterrein;
niemand mag in het supporterscafé zijn tenzij er wordt besteld of voor toiletbezoek;
bij het bestellen blijf je in de op de vloer aangegeven vakken.

Bestuurskamer:


de bestuurskamer is open.

De coronacrisis heeft ons genoodzaakt dit protocol te hanteren. Desondanks
wensen wij iedereen een sportieve en mooie wedstrijd toe.

