VEILIGHEID DRAGEN WIJ HOOG IN ONS VAANDEL.
VANDAAR VRAGEN WIJ ELKE BEZOEKER OM
VOLGENDE MAATREGELEN STRIKT TE VOLGEN.
ALGEMEEN
Elke bezoeker die onze 'site' betreedt moet zich registreren. Voor de
ploegen gelden de wedstrijdbladen.
Het dragen van een mondmasker is voor iedereen vanaf 12j verplicht,
op de volledige site, dus ook buiten. Eveneens is er handgel voorzien.

BEZOEKENDE PLOEGEN EN TOESCHOUWERS
1/ dragen van mondmasker verplicht, behalve voor de spelers die op het
veld staan voor de wedstrijd
2/ 1 ploeg is 1 bubbel
3/ Er wordt ingezet op beperkt kleedkamergebruik. Voor de jeugdploegen
tot en met U11 : enkel schoenwissel voor en kledijwissel na de wedstrijd.
4/ Douchen wordt afgeraden maar is wel toegelaten. Voor ploegen vanaf
U12 mondmasker verplicht na het douchen.
5/ De kleedkamers worden na gebruik volledig ontsmet. Volgend gebruik
dient 10 min te wachten vooraleer de kleedkamer te betreden.
6/ High five, handen schudden of knuffelen zijn verboden. Ook spuwen is
ten strengste verboden.
7/ Daar de dug-outs niet toereikend zijn om alle reservespelers te plaatsen
is op het eerste veld, de eerste rij stoeltjes van de tribune voorzien voor
deze spelers. Op het tweede veld kunnen deze achter de dug-outs plaats
nemen.
8/ Er worden geen flessen water meer bedeeld aan de ploegen. Individuele
drinkbussen kunnen gevuld worden aan de voorziene waterpunten.
9/ Enkel spelers, afgevaardigden, trainers en scheidsrechters mogen de
kleedkamerruimtes betreden. Geen ouders of familie toegelaten.
10/ Tijdens de pauze is er geen receptie met de bezoekende ploeg!

TOESCHOUWERS
1/ Dragen van mondmasker verplicht ook als men recht staat om naar de
de wedstrijd te kijken. Ook 1,5m afstand van elkaar is verplicht tenzij men
van dezelfde bubbel is. Ook op onze zittribune gelden deze maatregelen.
2/ Hoest of nies in je elleboog. Blijf van je gezicht. Was of ontsmet regelmatig je handen.
3/ Volg ook de altijd geledende regels rondom het terrein. Deze zijn overal
geafficheerd.

KANTINE
Hier gelden de regels zoals in de horeca(cafés, restaurants, tea rooms).
1/ Registratie bij binnenkomen evenals het ontsmetten van de handen.
2/ Het is verboden om aan de toog plaats te nemen ook niet rechtstaand.
3/ Mondmasker verplicht tot men neerzit. Drank/eten enkel te nuttigen
aan tafel.
4/ Tafels in kantine zijn op 2m afstand van elkaar geplaatst.
5/ Er wordt bediend aan tafel. Bestellingen aan de toog worden afgeraden
maar kunnen wel bij grote drukte.
6/ Personeel draagt ten allen tijde een mondmasker!
7/ Na elke bezetting wordt de tafel volledig afgewassen en ontsmet.

SCHEIDSRECHTERS
Hier gelden de maatregelen opgelegd door Voetbal Vlaanderen.
1/ Dragen van mondmasker verplicht(niet tijdens wedstrijd)
2/ Handgel aanwezig in kleedkamers
3/ Drankjes worden enkel gegeven in flesjes, niet in glas.
4/ Voor de wedstrijd krijgen ze hun vergoeding in een gesloten omslag.
5/ Na de wedstrijd kan er iets gedronken en/of gegeten worden naar
eigen goeddenken maar is geen verplichting. En mits de regels van de
kantine te respecteren.

TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN
Hier ook gelden steeds de regels voorzien door Voetbal Vlaanderen.
1/ mondmasker altijd verplicht boven de 12j, behalve tijdens het trainen.
2/ Elke trainer beschikt over ontsmettingsmiddel.
3/ 1 leeftijd is 1 bubbel
4/ Kleedkamergebruik blijft beperkt tot schoenwissel en kledijwissel.
5/ Niet douchen na trainingen. Na wedstrijden wordt het afgeraden maar
wel toegelaten.
6/ Geen handcontact met materialen. Ook ballen worden steeds ontsmet.

7/ Er worden geen materiaal of ballen doorgegeven aan een andere ploeg
vooraleer deze ontsmet zijn en de inwerktijd gerespecteerd is(10 min)
8/ Bij stilliggende momenten steeds afstand van 1,5m bewaren(training)
9/ Na elke bezetting in kleedkamer wordt deze volledig gereinigd en
ontsmet.
10/ Geen high fives, handen schudden, knuffelen of iets dergelijks.
11/ Ingeval van een wedstrijd komen de ploegen apart op het terrein.
ALS WE MET Z'N ALLEN DEZE BOVENSTAANDE MAATREGELEN TEN
HARTE NEMEN EN ONS GEZOND VERSTAND GEBRUIKEN ZIJN WIJ, ALS
BESTUUR, ER ZEKER VAN DAT WE DIT VIRUS KUNNEN VERSLAAN.
HOUD HET VEILIG EN HOU JULLIE GEZOND !!!

