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Kleedkamers en douches blijven gesloten.
1. Algemeen
-

-

Steeds aandacht voor hygiëne.
Sporters dienen alert te zijn voor eigen veiligheid.
Personen met ziektesymptomen zoals hoest en/of koorts komen NIET in de sporthal.
Sportbubbels van max. 50 personen/activiteit. Er blijft social distancing met andere bubbels.
Grote zaal: bij gebruik van meerdere terreinen en bij aanwezigheid van meer dan één bubbel,
mogen er max. 20 personen per terrein aanwezig zijn. De sportdienst zal erover waken om de
bezetting indien nodig te beperken.
Kleine zaal: max. 14 sporters mogen hier tegelijkertijd aanwezig zijn.
Elke club stelt een coronaverantwoordelijke aan. Deze persoon is o.a. het aanspreekpunt voor
mensen binnen de club met vragen (check protocol Sport Vlaanderen voor alle details).
TOESCHOUWERS zijn toegelaten maar we adviseren om dit te vermijden! Mondmasker
verplicht!

2. Toegang en verlaten van het gebouw
-

Mondmasker verplicht!
De toegang tot de sporthal gebeurt via de normale inkomdeuren. Volg de signalisatie.
De uitgang is via de dubbele nooddeuren in de inkomzone. De laatste gebruiker scant wel de
ingangsdeur terug toe via de scanner.
De kleine zaal is te bereiken via de signalisatie die langs de zijkant grote zaal loopt. Hou
rekening met sporters die op de velden zijn. Houd afstand en wacht indien nodig.
De sporters/trainers komen niet vroeger dan 5 minuten vóór aanvang van de training het
gebouw binnen.
(groot)ouders/begeleiders worden geadviseerd kinderen gewoon af te zetten.
In de inkomhal staat een display met handgel waar elke sporter verplicht is zijn/haar handen te
ontsmetten bij het betreden.
De sporters verzamelen niet in de inkomhal maar gaan rechtstreeks naar het voorziene terrein.
De verplicht te volgen weg is aangeduid met pijlen in de inkomhal.
De sporters moeten onmiddellijk na de training de zaal verlaten.
(groot)ouders/begeleiders halen bij voorkeur buiten de sporters op en komen niet binnen in
de sporthal.

3. Richtlijnen binnen het sportgebouw
-

Mondmasker bij verplaatsingen in de accommodatie verplicht!
Als club geef je de richtlijnen aan je leden/trainers/bestuurders bij een op maat gemaakt
draaiboek dat elke lid verkrijgt.
De kleedkamers en douches zijn niet geopend. De sporters komen in sportkledij naar de
sportinfrastructuur.
Er mogen geen sportzakken, kledij enz. worden gelegd op de looprichting in de grote zaal.

2
-

-

Toiletten zijn open. Na toiletgebruik verplicht handen wassen.
Gebruik een eigen EHBO-koffer. In de diepvriezer staan wegwerpbekers die dienst doen als
coldpack. Gebruik deze en niet coldpacks. Gooi de beker weg na gebruik. Toedienen EHBO bij
voorkeur met mondmasker.
Er staan afgesloten vuilnisbakken in de sportzalen. Gooi alles direct weg wanneer dit kan. Laat
niets op de grond liggen.
Iedere sporter voorziet een eigen waterdrinkfles, al opgevuld van thuis.
Toeschouwers zijn toegelaten maar worden omwille van de beperkt ruimte best vermeden.
Communiceer dit binnen de werking.
De clubs zijn verantwoordelijk voor het desinfecteren van hun materiaal en het respecteren
van de opgelegde maatregelen om veilig te sporten. Stel hiervoor steeds iemand aan.

4. Richtlijnen voor trainers/sportbegeleiders
-

De trainer volgt de richtlijnen op.
De trainer overloopt bij aanvang van de sportactiviteit duidelijk alle richtlijnen omtrent
hygiëne.
Respecteer de richtlijnen opgesteld door je sportfederatie en/ of sportclub.
Ontsmet alle gebruikte materiaal na training.

5. Richtlijnen voor spelers
-

Was thuis vóór je training de handen met water en zeep.
Trek je sportkleren al aan want de kleedkamers zijn gesloten.
Check of je al je spullen bij je hebt, zodat je niets hoeft te lenen.
Ontsmet je eigen sportmateriaal.
Gebruik enkel het aangeboden en gedesinfecteerd materiaal.
Breng zelf een flesje desinfecterende gel mee.
Kom niet eerder dan 5 minuten voor het sporten aan.
Volg de richtlijnen van de organisatie, de pijlen en de informatieborden.
Gebruik alleen je eigen drinkbus.
Naar het toilet gaan doe je bij voorkeur thuis vóór vertrek naar de sportactiviteit.
Beperk het toiletgebruik tot een absoluut minimum op de locatie.

Vragen?
Sportdienst: sportdienst@opwijk.be of T 052 36 51 07.

