
De kantine blijft op trainingsavonden en wedstrijddagen gesloten. 
De kleedkamers blijven op trainingsavonden gesloten voor alle teams. In
overleg kunnen er uitzonderingen gemaakt worden.
Op wedstrijddagen zijn de kleedkamers niet beschikbaar voor JO7 t/m JO12
teams. Dat betekent dus dat de spelers van deze teams omgekleed op het
sportpark aan moeten komen en na de training en wedstrijd niet kunnen
douchen.
Voor JO13 t/m JO19 teams en Senioren zijn beperkt kleedkamers beschikbaar.
Te gebruiken voor omkleden, wedstrijdbespreking en de rust. Douchen is in de
meeste gevallen NIET mogelijk. Teams die op een wedstrijddag als laatst in hun
kleedkamer zitten kunen na afloop wel gebruik maken van de douches.
Bij alle FCZ teams krijgt iedere speler (tijdelijk) een eigen tenue in beheer en
komt in dit tenue naar de wedstrijd (bij voorkeur met trainingspak erover)
Zowel bij trainingen als tijdens wedstrijden zijn geen toeschouwers toegestaan.
Uitzondering wordt gemaakt voor (maximaal 5) chauffeurs van tegenstanders
bij jeugdwedstrijden op wedstrijddagen.
Voor deze chauffeurs wordt (buiten) gratis koffie en thee beschikbaar gesteld.
Vanuit de kantine wordt geregeld dat teams in de rust van hun wedstrijd ranja
of thee krijgen.
Op wedstrijddagen is de ingang van ons sportpark vanaf de autoparkeerplaats
links van de kantine (richting veld A) en de uitgang is rechts van de kantine
(vanaf veld B). De weg richting Dennenoord terrein is zowel ingang als uitgang
voor spelers die op de fiets komen.

N.a.v. de persconferentie van maandag 28 september hebben we bij FC Zuidlaren
moeten besluiten om ook ons coronabeleid aan te scherpen. Vanaf dinsdag 29
september 18:00 uur gelden, tot nader order, de volgende regels:

Coronabeleid FC Zuidlaren

Uiteraard blijven nog steeds de volgende basisregels gelden:
- blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen.

- houdt minimaal 1,5 meter afstand van anderen.
- desinfecteer en/of was je handen regelmatig.

- hoesten en niezen doe je in je elleboog.
- gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten.

- schud geen handen

Hartelijk dank voor de medewerking. 
Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Dagelijks Bestuur, Seniorencommissie, 
Jeugdcommissie en Jeugd Technisch Kader

Neem voor vragen contact op met de desbetreffende commissie


