Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
Wij vragen jullie om onderstaande maatregelen uit te voeren:
•
•
•

•
•
•
•

voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging,
koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering tijdens het
sporten en tot kinderen t/m 12 jaar;
vermijd drukte;
was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
schud geen handen.

Aanvullend verzoek:
•

De club adviseert een positieve corona besmetting in een gezin te melden wanneer de
besmetting kort na een training of wedstrijdjes op de club is ontstaan. Verzoek is dit te
melden aan de coach van het team en binnen het team te delen. En daarnaast het bestuur te
informeren via een mail aan secretaris@mhcw.nl; op deze manier hebben we als club zicht
op de ontwikkelingen op dit vlak en kunnen hierop inspelen indien nodig.

Huidige Corona-maatregelen (d.d. 8 november 2020)
Tot en met half december kan er géén competitie worden gespeeld.
•
•

Senioren mogen de komende twee weken maximaal in groepjes van 2 trainen (met 1,5 meter
afstand);
Jeugdteams mogen blijven trainen zonder restricties. Aan jeugdteams blijft het toegestaan
onderlinge wedstrijden binnen de club te spelen.

Dus:
•
•
•

Alle wedstrijden zijn de komende weken afgelast;
Naast de sportkantine zijn ook de kleedkamers gesloten;
Verlaat het sportterrein direct na de training.

De afspraak geen toeschouwers bij trainingen blijft van kracht; ouders graag wachten buiten het hek.
Vanaf deze week mogen de seniorenteams in tweetallen trainen bij MHCW (1,5 meter afstand). De
voorwaarden die de KNHB hiervoor heeft gesteld gelden voor deze teams. Onze hoofdtrainer,
Margriet, heeft deze voorwaarden met de teams gedeeld.

