Herenthout, 14 oktober ’20
Sporthal ‘t Kapelleke
Omwille van het coronavirus zijn wij genoodzaakt om ons strikt te houden aan de vooropgestelde
maatregelen:
1) algemene richtlijnen
•
•
•
•
•
•
•

Sporters met ziektesymptomen, zoals hoesten en/of koorts komen niet sporten.
Bij het toekomen moet iedereen verplicht de handen ontsmetten.
De zaalwachters ontsmetten oppervlakken, klinken, sanitair, … tussen het gebruik door.
Indien iemand in je naaste omgeving het coronavirus heeft, dien je samen met hen in
quarantaine te blijven en ben je niet welkom.
Na ziekte moet je minimum 3 dagen klachtenvrij zijn voordat je terug kan komen sporten.
Indien je ziek wordt na afloop of tijdens de training willen we vragen om de medesporters en
het lokaal bestuur Herenthout op de hoogte te brengen.
Onmiddellijk na training moet je de sportinfrastructuur verlaten.

2) sporttechnische richtlijnen
Alle huidige maatregelen rond sport & recreatie kan je vinden op
https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/
https://www.herenthout.be/vanaf-woensdag-strengere-maatregelen-code-oranje-voor-jeugdwerk-ensportwereld/
3) praktische richtlijnen
Capaciteit sporthal
Georganiseerd sporten in de sporthal:
•
•

zaal verdedigingssporten
o wanneer je de 1,5m
o wanneer je de 1,5m
grote zaal
o wanneer je de 1,5m
o wanneer je de 1,5m

niet kunt waarborgen --> NIET TOEGELATEN
afstand kunt waarborgen --> MAX 30 PERSONEN
niet kunt waarborgen --> NIET TOEGELATEN
afstand kunt waarborgen --> MAX 110 PERSONEN

Niet georganiseerd sporten:
•
•

je mag sporten met je eigen 3 nauwe contacten (kinderen onder de 12 jaar worden niet
meegerekend);
je mag sporten met max. 3 andere personen zonder contact, met hen respecteer je de
afstands- en hygiënerichtlijnen.

Afstand houden
Houd zoveel mogelijk rekening met de 1,5 meter-regel tussen personen en tussen verschillende
gezelschappen van personen die onder hetzelfde dak wonen.
Maak geen contact met andere gebruikers/sportgroepen (blijf binnen je eigen sportbubbel).
Kleedkamers en douches
Het gebruik van kleedkamers en douches is niet meer toegelaten bij code oranje.
Dit geldt ook voor de buitenkleedkamers atletiek en voetbal

Aantal toegelaten toeschouwers bij sportevenementen – en wedstrijden
Enkel toegelaten bij sportevenementen – en wedstrijden, niet bij trainingen.
Voor de sporthal zijn de volgende mogelijkheden van toepassing:
Mogelijkheid 1: het middelste vak in de zaal wordt niet gebruikt om te sporten.
De beschermingsmatten worden gelegd om de stoelen op te plaatsen, die minstens 1.5m van mekaar
worden geplaatst. Voor beide speelvelden kunnen er 20 zitplaatsen voorzien worden voor de
toeschouwers.
Mogelijkheid 2: wedstrijd op het hoofdveld (2/3 zaal) en wedstrijd op 1/3 zaal met gordijn naar
beneden.
De beschermingsmatten worden gelegd zoals beschreven in mogelijkheid 1.
Het hoofdterrein:
Tussen de muur en de stoelen wordt een afstand bewaard van 2m om het circulatieplan te garanderen.
Per speelhelft mogen 15 stoelen geplaatst worden voor toeschouwers.
1/3 zaal:
Hier mogen maximaal 16 stoelen geplaatst worden tegen het gordijn om voldoende afstand te bewaren
ten opzichte van de spelers.
Het klaar zetten, ontsmetten en opruimen gebeurt door de vereniging onder begeleiding van de
zaalwachter. De zaalwachter ziet er op toe dat de afspraken worden nagekomen die van toepassing
zijn (coronamaatregelen). De zaalwachter reikt de middelen aan die nodig zijn om te ontsmetten.

Toeschouwers dragen een mondmasker, ook tijdens het zitten.
Registratieplicht van aanwezigen (Organisator neemt dit op zich)
Mondmaskerplicht
De mondmaskerplicht geldt in alle publiek toegankelijke delen van openbare ruimtes voor +12-jarigen.
Die mondmaskerplicht geldt voor alles wat je doet naast het sporten: als je gewoon rondloopt voor of
na het sporten of naar de cafetaria gaat. We adviseren je om je mondmasker altijd te dragen als je
niet aan het sporten bent.
Materiaal
De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het ontsmetten van materiaal wanneer dit onderling wordt
doorgegeven. Na gebruik en bij het overgaan naar een nieuwe trainingsgroep zal de vereniging het
gebruikte materiaal en de nodige contactpunten ontsmetten.
Zaalwachterslokaal
Niemand mag het zaalwachterslokaal betreden. De zaalwachters geven de sleutels of het nodige
materiaal aan.
Indien je over je organisatie of wedstrijd vragen hebt kan je hiermee terecht bij
sportdienst@herenthout.be (014 51 62 06).

