
Protocol Training Scheidsrechtersvereniging Gouda e.o. 

Te gebruiken vanaf 19 mei 2020 
 

Naar aanleiding van de versoepelde coronamaatregelen worden de trainingen bij de 

Scheidsrechtersvereniging Gouda e.o. vanaf 19 mei hervat. De training begint zoals gebruikelijk om 

20.00 uur. Wij verzoeken iedereen die wil komen, de volgende richtlijnen in acht te nemen. 

Voor de training 

 Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid 

of koorts 

 Blijf thuis als iemand bij jou thuis koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 

uur geen klachten heeft, mag je weer komen sporten 

 Blijf thuis als iemand positief getest is op COVID-19 en jij de afgelopen 14 dagen contact met 

hem/haar hebt gehad 

 Reis zoveel als mogelijk alleen naar de training 

 Kom in sportkleding naar de club of kleed je om in de auto. De kleedkamers zijn nog gesloten 

 Kom alleen naar de training om actief deel te nemen aan de training. Toeschouwers zijn niet 

toegestaan 

 Neem een eigen flesje drinken of bidon mee 

Blijf te allen tijde op 1,5 meter afstand van iedere andere persoon 

Tijdens de training 

 Desinfecteer je handen met de gel die aanwezig is 

 Houd je tijdens de training aan de aanwijzingen van de trainer en de aanwezige bestuursleden. 

Zij hebben de bevoegdheid om je naar huis te sturen als aanwijzingen niet worden opgevolgd 

 Spuug niet en snuit niet je neus op het veld; hoesten en niezen doe je in je elleboog 

 Blijf te allen tijde op 1,5 meter afstand van iedere andere persoon 

Na de training 

 Ga na de training direct weer naar huis, blijf niet onnodig hangen op het sportcomplex 

 Douchen doe je thuis, neem dus een jack/handdoek mee om niet te snel af te koelen 

 Was je handen bij thuiskomst 

Blijf te allen tijde op 1,5 meter afstand van iedere andere persoon 


