
CORONAPROTOCOL

Groepstrainingen t/m 17 jaar zijn nog wel toegestaan. Deze vinden plaats
volgens het normale trainingsschema;
Groepstrainingen vanaf 18 jaar zijn niet meer toegestaan;
Geen wedstrijden (voor zowel jeugd als senioren);
Kleedruimtes zijn gesloten.

Houd je aan de instructies van de overheid! (Zie rivm.nl, rijksoverheid.nl, knvb.nl
en/of nocnsf.nl)
Heb je verkoudheidsklachten en/of verhoging en/of koorts? Blijf thuis en laat je
testen!
Blijf ook thuis als je positief bent getest op corona of als een huisgenoot
positief is getest op corona.
Bij geconstateerde besmetting(en) binnen een team kan FC Castricum beslissen
dat het gehele team voor bepaalde tijd niet deelneemt aan trainingen en
wedstrijden.
Alle volwassenen dienen 1,5 meter afstand te houden van elkaar. 
Jongeren in de leeftijd van 13 tot 18 jaar houden ook 1,5 meter afstand tot
volwassenen. 
Geef elkaar de ruimte en toon begrip voor elkaar. Volg de signing en instructies
van de vrijwilligers op.

Het kabinet heeft dinsdagavond 13 oktober wederom extra maatregelen
aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze extra
maatregelen gaan in vanaf woensdag 14 oktober 22:00u en gelden minimaal tot en
met woensdag 11 november. Voor FC Castricum betekent dit:

Algemeen

In het belang van ieders gezondheid en veiligheid is het belangrijk om de
maatregelen die gelden op te volgen. Zo kunnen we er zo veel mogelijk voor zorgen
dat we kunnen blijven sporten. Respecteer de aanwijzingen van de vrijwilligers.
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Bij trainingen mag GEEN publiek aanwezig zijn.
Jeugd in de leeftijdscategorieën van de Mini’s tot en met JO10 worden door de
trainers bij de poort opgehaald en worden na de trainingen daar ook weer
naartoe gebracht. Spelers en speelsters in hogere leeftijdscategorieën kunnen
zelf het complex betreden.
Indien er zich onbevoegden of toeschouwers op het complex bevinden, dan
worden deze door de trainers vriendelijk doch zeer dringend verzocht om het
complex te verlaten.

Kantine en terras

De kantine en het terras zijn tot nader order gesloten. Hier zijn dan ook geen
kantinemedewerkers aanwezig. Toiletgebruik is beperkt mogelijk.

Toegangsbeleid bij trainingen

Ondanks de huidige situatie wensen wij de jeugd tot en met O17 heel veel
voetbalplezier bij FC Castricum.

Namens het FC Castricum (jeugd)bestuur
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