MEMO “Corona virus / COVID-19”
Aan alle leden & vrijwilligers

Annen, 12 maart 2020
Beste leden & vrijwilligers van de vv Annen,
Het coronavirus heeft de wereld behoorlijk 'in de grip'. Het begon in China en heeft sinds een
paar weken Europa bereikt en breidt nog steeds uit. Italië ligt inmiddels plat en de landen
Oostenrijk en Denemarken liggen nagenoeg stil. Ook in Nederland worden diverse
voorzorgsmaatregelen genomen om uitbreiding van het virus te voorkomen. Daarom heeft
het bestuur van vv Annen besloten onze leden te informeren over haar visie.
In navolging van minister-president Rutte vraagt ook het bestuur van vv Annen alle leden,
supporters, sponsoren en andere bezoekers dringend om geen handen meer te schudden.
Dit geldt ook voor alle spelers en scheidsrechters bij aanvang en afsluiting van de wedstrijden
en trainingen. Ook vraagt de vereniging om extra hygiënemaatregelen te nemen.
Op dit moment is er geen reden om wedstrijden en trainingen te vermijden of af te gelasten.
vv Annen houdt de richtlijnen van de KNVB nauwlettend in de gaten. De KNVB laat zich weer
adviseren door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de GGD
(Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Mochten er vanuit de overheid maatregelen worden
opgelegd die mogelijk ook de trainingen en wedstrijden raken, dan wordt dit door vv Annen à
la minuut gecommuniceerd. Zie voor actuele informatie over het coronavirus de website van
het RIVM.
Wat kan ik doen om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen?
De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het
coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die
griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.
De maatregelen zijn:





Was je handen regelmatig met water en zeep;
Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog;
Gebruik papieren zakdoekjes;
Neem ook je eigen verantwoordelijkheid, informeer uw kinderen.

Het bestuur van vv Annen

