Covid-19 voorwaarden stadionbezoek Fortuna Sittard
Wedstrijden in het betaald voetbal horen gespeeld te worden in volle stadions. Door het coronavirus
is de realiteit echter dat er noodgedwongen een aantal stappen moet worden genomen om weer te
tot deze voetbalbeleving te kunnen komen. Gedurende de fase waarin beperkt publiek welkom is bij
de wedstrijden zijn onderstaande maatregelen van kracht. Deze kunnen gedurende het seizoen
wijzigen, afhankelijk van de maatregelen vanuit de overheid.
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Houd te allen tijde 1,5 meter afstand van anderen;
Voordat je het stadion betreedt, kan gevraagd worden om een negatieve testuitslag te
overhandigen. Deze dient max. 40 uur voor aanvang van de wedstrijd te zijn afgenomen bij
een teststraat te reserveren via www.testenvoortoegang.nl. Het is vooralsnog niet
toegestaan een andere test te overhandigen.
Voordat je het stadion betreedt word je onderworpen aan een gezondheidscheck.
Het is verplicht om de juiste ingang te nemen (zie de plattegrond en vermelding van de
ingang op het ticket);
Desinfecteer de handen bij binnenkomst;
Er geldt in deze fase een aangescherpt tassenbeleid. Alleen tassen van A4 formaat (30 cm x
21 cm x 10 cm) of kleiner worden toegelaten in het stadion. Dit ter bevordering van de
doorstroomsnelheid;
Volg de looproutes in de grachten;
Het is niet toegestaan om langer dan noodzakelijk in de grachten te verblijven;
Het is verplicht om plaats te nemen op de stoel zoals vermeld op je ticket. Staan is niet
toegestaan;
Tickets zijn strikt persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar;
De catering sluit in de rust en na afloop wedstrijd.
Tijdens de rust dien je op jouw stoel te blijven zitten. Alleen toiletbezoek is toegestaan
(vermijd drukte bij de toiletten);
Na de wedstrijd verlaat iedereen gefaseerd het stadion. Dit gebeurd rij voor rij op
aanwijzingen van het veiligheidspersoneel;
Volg te allen tijde de instructies van het veiligheidspersoneel en overige medewerkers op.

Gezondheidscheck
Ten behoeve van de doorstroomsnelheid en voorkomen van ongewenste rijvorming worden bij
iedere ingangen informatieborden geplaatst met hierop de vragen uit de gezondheidscheck.
Veiligheidspersoneel zal de volgende twee vragen aan de jou stellen:
1. Heb je de vragen van de gezondheidscheck gelezen?
2. Geldt voor jou dat alle vragen met ‘nee’ kunnen worden beantwoord?
Als beide vragen positief worden beantwoord én je kunt een negatieve test overhandigen, dan kun je
worden toegelaten tot het stadion. Indien je één van de vragen met ‘ja’ beantwoordt, zal jou de
toegang tot het stadion worden ontzegd. Zie onderstaand de vragen uit de gezondheidscheck:

Versie 31-5-2021

Gelieve voorafgaand aan het stadionbezoek kennis te nemen van deze vragen en check of een van de
bovenstaande vragen met ‘ja’ beantwoord kan worden. Blijf in dat geval thuis.

Registratie bezoekers
Bij eventueel geconstateerde besmettingen van bezoekers die aanwezig zijn geweest bij een
wedstrijd, dient te worden gewaarborgd dat de lokale GGD een gedegen bron- en contactonderzoek
kan uitvoeren. Daarom dient er een goede registratie plaats te vinden van alle aanwezigen bij een
wedstrijd. Door het aanschaffen van een ticket en het bezoeken van wedstrijden ga je ermee
akkoord dat persoonsgegevens worden geregistreerd en kunnen worden gedeeld met de GGD ten
behoeve van een eventueel bron-en contactonderzoek.
Bovenstaande maatregelen zijn niet uitputtend en kunnen gedurende het seizoen wijzigen. Dit is
afhankelijk van de ontwikkelingen en maatregelen die vanuit de overheid worden opgelegd. Volg te
allen tijde de instructies van het veiligheidspersoneel op en blijf thuis bij klachten. Indien deze Covid19 voorwaarden maatregelen bevat die strijdig zijn met de algemene KNVB standaard voorwaarden
of de huisregels van Fortuna Sittard, dan gaat de werking van deze Covid-19 voorwaarden boven die
van de algemene KNVB standaard voorwaarden of de Huisregels van Fortuna Sittard.
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