Beste sporters
Hieronder nog eens duidelijk de huidige te hanteren coronamaatregelen.

De komende tijd zal er weer heel wat meer volk in het vrijetijdscentrum Zomerloos zijn!
Scholen en verenigingen starten op voor zwemmen en sporten vanaf 31 augustus.
Vanaf 9 september zullen er ook beperkte tijdsblokken voor publiek open gesteld worden.
Belangrijk is dat iedereen zijn voorzorgen neemt en zichzelf beschermd en de mensen rondom zich beschermd.
Om alles goed te laten verlopen hebben wij alles grondig voorbereid.
We vragen hierbij graag uw medewerking.
Algemene principes
✓ Vanaf 12 jaar heeft iedereen een mondmasker aan bij het betreden van het vrijetijdscentrum.
✓ Mondmasker blijft aan tot men in de sportzaal. Tijdens het sport mag het mondmasker af. Daarna gaat het
terug op.
✓ Trainers en begeleiders houden ook hun mondmasker tijdens de training op.
✓ Sporthal wordt verlaten langs de inkom van het Sportkaffee.
✓ De verantwoordelijke van de groep meldt zich vóór elke activiteit aan de balie en vult een formulier in voor
de contacttracing.
✓ De club is zelf verantwoordelijk om per activiteit de aanwezige leden met contactgegevens bij te houden.
✓ We vragen om de leden aan te moedigen om toe te komen in sportkledij
✓ Kinderen die komen trainen komen bij voorkeur toe in sportkledij en vertrekken in sportkledij.
✓ De sportclubs zijn verantwoordelijk voor het coronaproof organiseren van hun activiteiten volgens de
protocollen van hun federatie.
✓ Sportclubs staan zelf in voor ontsmettingsmateriaal voor tijdens hun activiteiten.
✓ Clubs staan zelf in voor het ontsmetten van het gebruikte materiaal tijdens hun training.
Specifieke principes
✓ Sportactiviteiten in een georganiseerd verband (namelijk door een club of een vereniging):

Deze activiteiten kunnen plaatsvinden
maximum met 50 personen ;
steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of een toezichter.
✓ Volgens de afmetingen van de kleine sportzaal kunnen we hier slechts 22 mensen toelaten.
Afmetingen: 22,7m X 10m = 227m²
✓ Gelieve buiten/in de gang/in de kleedkamer te wachten tot vorige sportbubbel vertrokken is uit de zaal.
✓ !NIET sporters mogen NIET in de zaal!
✓ Omdat er een mogelijkheid moet zijn om tussen elke sportbubbel de kleedkamers te poetsen, werd een lijst
opgemaakt wie waar een kleedkamer gebruikt.
We vragen jullie medewerking om deze richtlijn strikt te volgen en de kleedkamer van iemand anders NIET te
betreden?
Dit betekent ook de kleedkamer STEEDS afgesloten wordt dwz voor – tijdens en na het sporten.
De verantwoordelijke geeft de sleutel af aan de balie na het sporten.
! Goed het juiste nummer nazien zodat verschillende sporters uit andere sportbubbels niet dezelfde
kleedkamer gebruiken.
✓ Er is verbod tot samenscholing. Daarom vragen we om na de training niet te blijven hangen in de sporthal
en kleedkamers.
✓ We vragen om onmiddellijk te douchen en de kleedkamer te verlaten binnen het kwartier zodat de
kleedkamers telkens kunnen gereinigd worden en klaargemaakt voor de volgende club.
✓ Vanaf september kan de tribune opnieuw gebruikt worden.
Daar zijn 50 toeschouwers toegelaten.
Ook hier geldt: ontsmetten van de handen – mondmasker – afstand houden.
Dit brengt met zich mee dat er 2 zitplaatsen tussen elke bubbel gelaten worden.
Contacttracing
Verantwoordelijke voor de activiteit van welke aard ook vult het contactformulier in bij aanvang van de activiteit.
Deze persoon houdt de namen van de aanwezige leden en contactgegevens bij per activiteit.
Clubs/verenigingen/school vragen aan leden en familie om hen op de hoogte te brengen wanneer er een besmetting
is vastgesteld.
Club/vereniging/school brengt de balie van vrijetijdscentrum Zomerloos op de hoogte.

