Veiligheidsplan sportcomplex Dooren vanaf 26/08/20


1 Covidcontact: deze persoon geeft alle richtlijnen door aan de leden/bestuur en controleert of
de richtlijnen worden opgevolgd. Deze persoon zorgt ook dat er een lijst van aanwezigen is (met
contactgegevens) voor eventuele contact tracing.



Circulatieplan volgen.



Social distancing blijft van toepassing.



Mondmasker in het hele complex is verplicht, ook outdoor.Tijdens het sporten hoef je het
masker uiteraard niet op te zetten.



Vanaf 26/08 is publiek toegelaten: 200 personen per veld (vanaf 01/09 verhoogt dit naar 400
personen per veld).



Voor- en na handen ontsmetten/wassen wordt aangeraden (ontsmettingszuil aan de
inkom/uitgang of zeep en papieren handdoeken in de toiletten)



Kleedkamers/douches: niet beschikbaar voor de jeugd, kunnen wel gebruikt worden voor de
1e ploegen/beloften als er voldoende spreiding mogelijk is. De club staat zelf in voor de
ontsmetting na gebruik.



Toiletten dagelijks gepoetst door de vaste gebruikers



5 minuten voor einde huurtijd stoppen (materialen opgeruimd) en de terreinen verlaten.



Deuren openlaten waar mogelijk.



Sinds 1/07 bubbel van 50 sporters (incl. trainer/verantwoordelijke) mogelijk + contact toegelaten
tijdens sporten (eigen bubbel).



Eigen verantwoordelijkheid:







o

Materialen ontsmetten (zowel eigen materialen als gemeentelijke sportmaterialen zoals
netten/palen,…).

o

Opvolgen geldende regels

Kantines: alle kantines mogen open volgens de horecarichtlijnen (https://heropstarthoreca.be/)
o

Kantines pas open vanaf zaterdag 29/08/2020

o

Registratieplicht (naam – telefoonnummer), gedurende 14 dagen bij te houden

o

Er wordt verplicht zittend geconsumeerd, hierbij mag het mondmasker uit

o

Afstand tussen klanten minstens 1,5m

o

Terras is toegestaan (ook enkel zittend consumeren)

o

Tafels en stoelen ontsmetten na elk gebruik

Protocols Sport Vlaanderen:
o

Voor sporters/ouders

o

Voor trainers: opzetten gedeelde materialen enkel door trainer/verantwoordelijke +
ontsmetten na gebruik

o

Voor bestuur

o

Procedure bij besmetting

Extra:
o

Individuele ruimte: enkel toilet wordt opengesteld.

o

Vergaderzaal: best om ramen te openen tijdens gebruik, max. 8 personen

o

Lift: max. 1 persoon, enkel indien noodzakelijk

o

Toiletten: urinoirs beperkt (1,5m afstand)

