Taakomschrijving Corona-toezichthouder
Het NOC*NSF heeft een protocol opgesteld waar we ons als sportvereniging aan moeten houden. Wij hebben
geprobeerd een vertaling van het protocol te maken voor onze trainers en teams. In dit protocol staat dat er
gedurende de trainingen altijd herkenbaar toezicht aanwezig moet zijn. OVC’85 vult dit in middels 2 Coronatoezichthouders. Zij helpen de trainers en spelers om alle regels en voorschriften uit het protocol op te volgen en de
spelertjes te begeleiden op het sportpark.
Lees dit protocol even rustig door voor je begint. Ook op de site www.knvb.nl/samenvooruit is nog meer info te
vinden om je goed voor te bereiden op de nieuwe situatie.
Opstarten:









De 2 toezichthouders zijn volgens aangegeven tijdsblok aanwezig en dragen het toezicht over wanneer de
volgende 2 toezichthouders arriveren of eindigen het toezicht wanneer de laatste OVC’85 trainer het
sportpark verlaat.
In het materiaalhok hangen speciale hesjes voor de 2 toezichthouders. Na eind van je shift kun je het hesje
schoonpoetsen met aanwezige doekjes.
Trainers komen ook 30 minuten voor aanvang van hun training naar het sportpark om hun training goed te
kunnen uitzetten voordat de spelers komen.
Spelers komen max 10 min voor aanvang van hun training naar het sportpark en vertrekken weer zo snel
mogelijk.
Trainers raken als enige hun materialen aan en ruimen ook zelf hun materialen op en zijn als enige aanwezig
in het materiaalhok. Spelers komen zo min mogelijk met hun handen aan de hoedjes en de ballen.
Voor en na de training wassen of desinfecteren de trainers hun handen.
Hoedjes en ballen hoeven niet gereinigd te worden.

Taken:










De toezichthouder opent de toiletgroep in de kleedkamergebouw wanneer de trainer voor en na de training
zijn/haar handen wil wassen. De sleutel hangt links in het materiaalhok (code….) aan een grote lekke
voetbal. In materiaalhok is ook een EHBO koffer aanwezig.
In principe gaan spelers en trainers thuis naar het toilet. Bij noodgevallen kan de Toezichthouder de
toiletgroep openen en reinigt hij/zij na gebruik, de contactpunten met aanwezige wegwerpschoonmaakdoekje. (niet in toilet werpen!)
De toezichthouder begeleidt, wanneer daar behoefte aan is, jonge spelertjes van en naar het veld vanaf de
slagboom of de fietsenstalling.
De toezichthouder houdt in de gaten dat ouders het sportpark niet betreden maar hun kind afzetten en
ophalen bij de slagboom.
De toezichthouder helpt spelers de juiste route naar hun trainingsgedeelte op het veld te nemen.
De toezichthouder helpt spelers 12+ en aanwezige trainers om de 1,5 mtr te blijven handhaven en spreekt
hen indien nodig hierop aan.
De Toezichthouder stimuleert spelers niet te blijven hangen rondom de fietsenstalling maar alleen of in
duo’s direct te vertrekken.
De fietsenstalling is uitgebreid; links naast de stalling kan het parkeergedeelte ook gebruikt worden om
fietsen te stallen voor spelers van OVC. Spelers van de hockeyclub stallen hun fietsen op de groenstrook
naast veld B.
Let op: de weg tussen slagboom en bos is officieel openbare weg. Je kunt dus alleen ouders verzoeken niet
het sportpark te betreden.
Bij vragen of problemen kun je altijd mailen naar activiteiten@OVC85.nl
Succes en bedankt namens alle jeugdspelers van OVC’85

