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Coronaprotocol voor ouders/verzorgers van deelnemers -  
BC Krommerijnstreek  
 
Lees deze regels, en de regels voor deelnemers, goed door voordat je je kind mee laat doen 
met de activiteiten van BC Krommerijnstreek. Samen houden we het veilig! 
 

De belangrijkste regel is: Houd je kind thuis bij klachten! Ook bij beginnende of milde 
klachten. Twijfel je of je kind klachten heeft of begint te krijgen, laat hem of haar dan ook 
thuisblijven, dan weet je zeker dat je kind niemand kan besmetten met het virus.  
 

1) Wees verstandig en besluit om je kind thuis te houden in de volgende gevallen: 
a) Houd je kind thuis als hij/zij de afgelopen 24 uur één of meer van de volgende (ook milde) 

symptomen heeft: neusverkoudheid, hoesten/kuchen, benauwdheid of koorts. 
b) Houd je kind thuis als iemand in zijn/haar huishouden de afgelopen 24 uur koorts (vanaf 

38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft of heeft gehad. 
c) Houd je kind thuis als iemand in zijn/haar huishouden positief getest is op het nieuwe 

coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na contact met een geïnfecteerd persoon 
nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze 
persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD). 

a) Houd je kind thuis als hij/zij zelf positief getest is op het nieuwe coronavirus. Laat hem/haar 
dan minimaal 7 dagen thuisblijven na uitslag van de test en tenminste 48 uur vanaf het 
moment dat hij/zij koortsvrij is (volg hierin het advies van de GGD). 

d)  (volg hierin het advies van de GGD). 
e) Houd je kind thuis als hij/zij direct contact heeft gehad met iemand waarbij het nieuwe 

coronavirus is vastgesteld of wordt vermoed. 
f) Houd je kind thuis als hij/zij om een of andere reden extra risico loopt en je zelf of in overleg 

met zijn/haar huisarts hebt bepaald dat het daarom verstandiger is om thuis te blijven. 

2) Neem samen met je kind de coronaregels voor deelnemers van BC Krommerijnstreek 
door. Benadruk dat hij/zij altijd de aanwijzingen van de organisatie moet opvolgen. 

3) Meld je kind tijdig aan voor de training. Zorg ervoor dat de trainer en je kind je 
contactgegevens heeft waarop je tijdens de training bereikbaar bent. Meld je kind af als 
hij/zij niet komt als hij/zij wel is ingedeeld.  

4) Laat je kind - indien mogelijk - zelf naar de training komen. Als je je kind naar de training 
brengt, dan neem je afscheid bij het toegangshek van de voetbalvelden van SV Odijk. 
Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training. De training vindt plaats op 
het ‘bambino-veld’. Om daar te komen, volgt je kind de looproute rechts langs het 
clubgebouw. 

5) Volg altijd de aanwijzingen van de organisatie op (trainer, hulptrainers, corona-
aanspreekpunt of corona-coördinator van de locatie of club).  

6) Haal je kind direct na de training op (tenzij je kind zelf naar huis gaat). Let op de 
afstandsregels bij ophalen en zorg dat het ophaalmoment zo kort mogelijk is.  

7) Neem contact op met de trainer of met de corona-coördinator via 
secretaris@bckrommerijnstreek.nl als de regels niet duidelijk zijn, of als er een bijzondere 
situatie is waar de regels niet in voorzien.  
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