Coronamaatregelen Sportcomplex De Kwade Plas, Laakdal.
Laatste update: 01/09/2020
Op deze pagina hebben wij alle corona gerelateerde maatregelen
samengevat die van toepassing zijn voor onze basketbalclub. Deze
maatregelen zijn het gevolg van de richtlijnen die wij ontvangen hebben
van de federale overheid, gemeente Laakdal en Basketbal Vlaanderen.
Wij hopen dat iedereen hiervoor begrip kan opbrengen en dit alles zo goed
mogelijk naleeft om op die manier bij te dragen aan de bestrijding van het
virus.

Algemene maatregelen voor alle spelers en supporters
•

Voel je je ziek, neem geen risico en blijf thuis

•

Was of ontsmet je handen regelmatig, zeker bij het betreden van
het sportcomplex.

•

Er is éénrichtingsverkeer bij het binnen en buitengaan, volg de
vloerpijlen.

•

Bij het betreden van het sportcomplex is het verplicht om een
mondmasker te dragen voor iedereen die ouder is dan 12 jaar.
Het mondmasker is niet verplicht in volgende gevallen:
o

Voor iedereen die jonger is dan 12 jaar

o

Spelers, coaches en scheidrechters die zich in de sportzaal
bevinden

o

Volg steeds de instructies van de zaalwachter en de
organisatie

o

In de cafetaria zijn de algemeen geldende horeca maatregelen
van toepassing.

Trainingen/wedstrijden
•

Alle sporters begeven zich in sporttenue naar het sportcentrum, er
is geen kleedkamer vooraf ter beschikking. De zaalwachter wijst de
ploeg de gereserveerde zaal aan en in de zaal kunnen sporttassen
en eventuele spullen veilig bewaard worden.

•

Tijdens de training/wedstrijd in de sporthal vorm je een
sportbubbel met je spelers. Voor en na de training/wedstrijd
daarentegen moet de social distance gerespecteerd worden.

•

De coach zal voor elke training een aanwezigheidslijst invullen
waarin de contactgegevens van alle deelnemers van die training
worden opgenomen. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor
contactopsporing.

•

Gebruik van een douche/kleedkamer na het sporten, kan wel vanaf
7/09 onder volgende voorwaarden;
o vooraf reserveren (doet de club zelf)
o enkel mogelijk voor +12 jarigen
o Na het sporten zal de zaalwachter een gedesinfecteerde
kleedkamer toewijzen/openen. Wanneer iedereen uit de
kleedkamer gaat, is deze niet meteen toegankelijk voor
sporters. deze wordt eerst opnieuw gedesinfecteerd.
o Er is een limiet gezet op de douchetijd/ max. 20 minuten!
o Elke speler reinigt zijn gebruikte zitbank en
kapstok (materiaal zal ons ter beschikking gesteld
worden). De ploegverantwoordelijke reinigt als laatste met
spuitbus de contactpunten (doucheknoppen, deurklinken,
lavabo). De zaalwachter zal daarna de ruimte nog navernevelen (max. 10 minuten)
o De toiletten in de kleedkamers zijn niet toegankelijk.

•

Vanaf 7/09 mogen er toeschouwers (ouders) binnen in de
sportzalen, enkel om officiële sportwedstrijden te volgen, geen
trainingsmomenten!
o

Hou ten alle tijden
supporterbubbels

1,5

meter

afstand

van

andere

o

Kom niet te vroeg naar de sporthal (om te vermijden dat er te
veel volk aanwezig is tijdens het wisselen van wedstrijden)

o

We vragen om met maximaal 2 personen (kinderen onder 12j
inbegrepen) per speelster naar de sporthal te komen. Op die
manier kunnen we ervoor zorgen dat er voor elke speelster een
supporter aanwezig is.

o

Supporters die plaats hebben genomen op een tribune/zitplaats
moeten een mondmasker dragen én moeten blijven zitten

o

Tijdens de pauze mag het speelveld niet betreden worden door
toeschouwers, ook na de wedstrijd dient iedere toeschouwer de
zaal onmiddellijk te verlaten.

•

Iedereen blijft in de toegewezen sportzaal gedurende de geboekte
tijd. Geen enkele sportbubbel (of individu) mag op eigen initiatief
zich verplaatsen naar de andere zalen en zeker niet in andere
sportbubbels. Alle gebruikte materialen worden steeds na de
training/wedstrijd ontsmet.

•

Indien mogelijk wacht de trainer de spelers buiten op en gaan
samen in de sporthal. Na de training/wedstrijd wachten de ouders
de kinderen buiten op. Men mag zich niet verzamelen binnen de
inkom van het sportcomplex! Ouders kunnen wel in de cafetaria,

maar hou rekening dat er geen spelende kinderen mogen
rondlopen in het gebouw!
•

EHBO-lokaal is niet toegankelijk voor sporters. Er is in elke
sportzaal een EHBO-koffer beschikbaar. Gelieve te melden aan de
zaalwachter bij gebruik hiervan.

Informatie voor scheidsrechters
Voor de scheidsrechters wordt er een individuele kleedkamer voorzien.
Douchen is mogelijk.

Informatie voor tafelofficials
•

Mondmasker dragen is verplicht

•

De tafel, stoelen en ander materiaal (laptop, bediening scorebord,
…) worden na elke wedstrijd ontsmet

