Corona maatregelen ( update 12 september )

•

Moet ik als reservespeler of coach ook een mondmasker dragen tijdens de wedstrijd?
Reservespelers en coaches worden aanzien als deel van dezelfde sportbubbel. Zij mogen dus,
indien gewenst, het mondmasker afnemen tijdens het opwarmen en het plaatsnemen op de
reservebank gedurende de wedstrijd. Spelers en coaches zorgen dat hun mondmasker op een
hygiënische manier bewaard wordt tijdens de wedstrijd.

•

Moet ik als official (clubafgevaardigde, kinesist, ...) op de bank ook een mondmasker dragen
tijdens de wedstrijd?
Ieder individu boven de 12 jaar, uitgezonderd de spelers en de coach, die plaats neemt op de
reservebank, is verplicht ten alle tijden, ook tijdens de wedstrijd, een mondmasker te dragen.

•

Clubs dienen te zorgen dat er minstens 1,5 meter afstand bestaat tussen de reservebank en het
publiek.

Beste leden (update 1 september)

Aangepaste maatregelen :
Na de versoepeling van de provincie zijn dit de huidige maatregelen wat betreft de bestrijding van
het Coronavirus.

-

-

TRAININGEN:
o

De trainingen kunnen verlopen MET CONTACT
▪ Iedereen boven de 12 jaar komt toe met mondmasker
▪ Men komt in sportkledij naar de training
▪ Tijdens het sporten is geen mondmasker verplicht
▪ Men registreert zijn aanwezigheid op Twizzit, zodat iedereen kan
gecontacteerd worden indien nodig.
▪ Per groep is het maximum sporters beperkt tot 50
▪ Na het sporten kan men per groep douchen.

o

Tijdens de trainingen in de week is het clublokaal open, maar zijn onderstaande
richtlijnen te volgen.

WEDSTRIJDEN : hiervoor worden de nodige protocollen opgesteld

-

Het clublokaal:
o

Het clubhuis zal open zijn tijdens de trainingen en wedstrijden, en op zaterdag van
15u00 tot 19u00
▪ Iedereen boven de 12 jaar komt toe met mondmasker
▪ Een mondmasker is verplicht wanneer men zich in de kantine of op het
terras verplaatst (bijvoorbeeld om te bestellen of om naar het toilet te gaan)
▪ Men volgt de aangegeven looprichting.
▪ Men neemt plaats met je eigen gezin + max 5 personen die tot je vaste
bubbel behoren.
▪ Gezelschappen dienen 1,5m afstand te bewaren.
▪ Handgel is voorzien, en men registreert zich via een QR-code of via het
daarvoor bestemde registratieformulier.

Wij zijn bezorgd om uw gezondheid en vragen daarom vriendelijk, maar met aandrang, om zich aan
de voorgeschreven regels te houden.
#staysafe #samentegencorona #steunuwclub
Het bestuur

