Richtlijnen code “Oranje”
Overzicht van de maatregelen en richtlijnen die van kracht zijn bovenop de algemene regels
(basishygiëne)
Richtlijnen voor de trainers
 Contact tussen de spelers is toegelaten maar streef ernaar om (onnodige) contacten te
vermijden tijdens de training => geen wedstrijdvormen, individuele fundamentals, …
 Mondmasker is verplicht tijdens het geven van training
 Aanwezigheidslijst moet correct worden bijgehouden
 Herhaal de richtlijnen en regels indien nodig
 Geef zelf het goede voorbeeld
Richtlijnen voor spelers
 Breng je eigen drinkbus mee
 Breng je eigen bal mee (indien mogelijk)
 Kom tijdig en ga direct na de training naar huis
 Gebruik kleedkamer en douchen is niet mogelijk
Richtlijnen voor ouders
 Volg de richtlijnen van de sportaccommodatie
 Beperk je tot 1 begeleider om je kind te brengen en af te halen
 Er is geen publiek toegelaten tijdens de trainingen
 Wens je iets te bespreken met de coach, breng hem/haar vooraf even op de hoogte en doe
dit na de training
Overzicht maatregelen en richtlijnen per sportaccommodatie
Sporthal Sport Vlaanderen (Hofstade)












Er is een circulatieplan van kracht binnen het complex, dit moet gevolgd worden.
Een zone om de handen te wassen is voorzien en dient gebruikt te worden
mondmasker verplicht in het ganse recreatiedomein vanaf de leeftijd van 12jaar,
mondmaskers moeten niet gedragen worden tijdens het sporten, zwemmen en
zonnebaden op het strand
de sportactiviteiten nog steeds in clubbubbel van 50 mogen georganiseerd worden
er max. 50 personen in de sporthal aanwezig mogen zijn
de club zelf in staat voor contacttracing: de contactgegeven van alle leden (trainers,
atleten,…) die aanwezig zijn in het sportcomplex d.m.v. een aanwezigheidsregister
dragen van mondmaskers verplicht is voor alle personen (+12 jaar) die geen sportactiviteit
uitvoeren (trainers, bestuursleden) en zich in de sportzones bevinden
dragen van mondmaskers verplicht is voor iedereen (+12 jaar) in alle zones van het gebouw
waar geen sportactiviteiten doorgaan (ingang, gangen, toiletten,…)
publiek niet toegelaten is in het volledige sportcomplex (geen ouders,…)
kleedkamers voorlopig niet beschikbaar worden gesteld tot 31/8/2020

Sporthal de Waterleest (Eppegem)


BGZ hanteert in deze sporthal dezelfde richtlijnen als Sport Vlaanderen

