CORONAMAATREGELEN BC Opwijk
*Wij volgen waar mogelijk de regels vermeld op de website van Basket Vlaanderen. Hieronder toch
enkele meer clubgerichte maatregelen.
*Wie ziek is of zich niet goed voelt, blijft thuis.
* Alle aanwezigheden van zowel spelers als supporters worden in het kader van contacttracing
gedurende 14 dagen bijgehouden. Indien je kort na een contact met de club positief test op corona,
gelieve dit aan de club te melden zodat we de nodige maatregelen kunnen nemen.
* Bij de wedstrijden zal er steeds een coronacoördinator aanwezig zijn. Gelieve de
veiligheidsinstructies van deze persoon te volgen.
*Gelieve de tijd in de sporthal zo veel mogelijk te beperken. U wordt pas toegelaten als de vorige
wedstrijd volledig is afgerond en deze ploegen en supporters de sporthal verlaten hebben.
*Van zodra u het gebouw waarin de sporthal zich bevindt betreedt, dient iedereen boven de 12 jaar,
ook spelers en coach, een mondmasker te dragen. Supporters en familie blijven dit dragen zolang ze
zich in het gebouw bevinden. Spelers en coach kunnen het masker afdoen van zodra de
voorbereiding op de match start.
*Gelieve de regels van de sociale afstand te bewaren.
* Gelieve de routemarkeringen te volgen zodat er zo weinig mogelijk volk elkaar moet kruisen bij het
beëindigen en starten van opeenvolgende wedstrijden. Na de wedstrijd dientl u de sporthal te
verlaten via de grote poort.
*Iedereen wast zijn handen bij het binnenkomen van de zaal, vlakbij de ingang staat een display met
ontsmettingsgel. Ook in de zaal voorzien we ontsmettingsgel voor de handen en een product om
stoelen, tafel, ballen … te ontsmetten. Aan de aanwezige spelers en ouders vragen we de
medewerking om na elke wedstrijd te helpen alle materiaal mee te helpen ontsmetten.
*Iedere speler brengt zijn eigen, goed gemarkeerde, drinkbus mee. Aan de ingang staat een
waterfontein om deze drinkbussen bij te vullen. Voorlopig blijft de cafetaria gesloten tot eind
september.
*Voor de personen die de functie van tafelofficial op zich nemen, wordt een afscheiding met
plexiglas voorzien, en dient u ook steeds het mondmasker op te houden. Voor en na de wedstrijd
wordt het materiaal ontsmet.
*Na de wedstrijd ruimt iedere speler zijn eigen drinkbussen en ander afval zelf op.
*De gemeente Opwijk laat voorlopig geen gebruik van kleedkamers en douches toe. De spelers
kunnen zich dus best thuis omkleden. Iedere speler krijgt zijn eigen wedstrijdtruitje mee en zorgt dat
dit gewassen is tegen de volgende wedstrijd.

*Vermijd onnodig contact, een vriendelijke lach, een knipoog of een elleboogje zal nog een tijd de
handshake moeten vervangen.
*Per wedstrijd worden er bij jeugdwedstrijden per ploeg maximum 12 supporters toegelaten.
Gelieve dit echter zo veel mogelijk te beperken zodat er niet teveel volk tegelijkertijd aanwezig is in
de sporthal. Daarom stelt de club voor dat er per jeugdspeler maximum 1 supporter aanwezig is. Er
zijn aparte tribunes voor thuis- en bezoekende supporters voorzien.
*Bij uit-wedstrijden kan u de lokale maatregelen steeds bekijken via de website van
BasketbalVlaanderen https://www.basketbal.vlaanderen/coronavirus-covid-19 Wanneer u spelers
meeneemt in je wagen die niet behoren tot uw sociale bubbel, wordt aangeraden een mondmasker
te dragen bij kinderen > 12 jaar.
*Gelieve de kalender steeds goed te controleren via de informatie op Basketbal Vlaanderen app.
Deze kunnen immers door de coronamaatregelen nog kort voor de wedstrijden aangepast worden.
*Gelieve dit document op de website van BCO regelmatig te controleren. Mogelijks worden de regels
aangepast afhankelijk van de evolutie van de epidemie.
*Mocht u nog vragen hebben kan u steeds Tom Peeters contacteren, de coronaverantwoordelijke
van de club via mail tom.peeters4@telenet.be, of één van de andere bestuursleden.
*BC Opwijk wenst jullie allemaal een gezond en sportief succesvol seizoen toe en graag tot
binnenkort!

