SKV en de Coronamaatregelen
Niemand kan er omheen, overal worden we geconfronteerd met het Covid-19 virus. Als we
willen dat we de competitie kunnen aanvatten en volledig kunnen spelen, zullen we ons
allemaal moeten aanpassen aan de maatregelen die opgesteld werden. Hieronder bevindt zich
een overzicht van de maatregelen die we zullen moeten volgen.

Basisregels: zéér belangrijk!!!

Kleedkamers/douchen


De spelers worden ingedeeld in sportbubbels, veelal op leeftijd. Tijdens de trainingen kan één
kleedkamer voor één sportbubbel.
Probeer toch de nodige afstand te bewaren. Ieder ander persoon die de kleedkamer betreedt,
draagt een mondmasker (incl. trainer).



In de kleedkamer worden er enkels ouders toegelaten bij U7. Deze dragen dan ook een
mondmasker.



In de kleedkamer is handgel voorzien, gebruik deze op regelmatige basis.



Douchen kan, probeer hier ook de afstand te bewaren desnoods in verschillende keren.



Na het gebruik van de kleedkamer wordt de kleedkamer ontsmet door de trainer en of
afgevaardigde.

Op het terrein/trainingsmateriaal


Handen geven mag niet meer, een voetcontact of een elleboog kan.



Iedere trainer heeft een deel persoonlijk materiaal gekregen. Gebruik het zoveel mogelijk.
Gemeenschappelijk materiaal moet ontsmet worden na gebruik. Daarvoor zijn er
handpompen voorzien.



Probeer als trainer, coördinator zoveel mogelijk de afstand van 1,5m te bewaren indien dit
niet lukt, wordt er gevraagd om een mondmasker te dragen.



Blijf zoveel mogelijk bij uw eigen bubbel van spelers, Wanneer je betrokken wordt in
meerdere bubbels, is een mondmasker noodzakelijk.



Iedere speler moet zijn eigen gevulde drinkfles mee hebben.

Wedstrijden


Tactische besprekingen gebeuren zoveel mogelijk op het terrein zelf.



Iedere speler heeft zijn eigen gevulde drinkfles mee. Deze kan bijgevuld worden met water dat
gegeven wordt door de club.



Indien het weer het toelaat, blijven we in de rust buiten en blijven we in onze eigen bubbel.



Indien niet alle wisselspelers en officials op de bank kunnen plaats nemen, rekening houdend
met de anderhalve meter afstand, nemen zij plaats achter de omheining.



Hier geldt hetzelfde voor de trainer(s) en afgevaardigde indien de 1,5m niet gegarandeerd kan
worden, gelieve een mondmasker te dragen.



Wanneer je het terrein op moet om een speler te verzorgen, draag je een mondmasker.

De scheidsrechter


Ontvang de scheidsrechter op de voorziene ontsmette plaats. Deze is ook voorzien van
handgel.



Het wedstrijdblad:
 Zonder officiële scheidsrechter: kan perfect van thuis uit ingevuld worden.


Met officiële scheidsrechter: dit wordt afgesproken met de scheidsrechter zelf: wanneer
men de computer van de club gebruikt dient het toetsenbord ontsmet te worden voor
en na gebruik van ieder persoon.(ontsmettingsdoekjes zijn voorzien bij de computer).



Respecteer hier ook de afstandsregels.



Identiteitskaarten worden niet aangeraakt door de scheidsrechter maar worden getoond door
de afgevaardigde die een mondmasker en handschoenen draagt. (handschoenen zijn voorzien
in de ontvangstzaal).



Na het gebruik van de kleedkamers zal deze tevens ontsmet worden door de trainer en of de
afgevaardigde.

De Kantine


In de kantine gelden dezelfde regels als in de horeca. Er is een afwijking toegestaan dat er één
iemand per bubbel de bestelling aan de bar mag gaan bestellen en ophalen. Dit moet altijd
dezelfde persoon zijn.



Er wordt ook gevraagd om zoveel mogelijk zelf op te ruimen zodat de kantinepersoneel zo
min mogelijk in contact komt met de verschillende bubbels.



Ook bij het toiletbezoek moeten de afstandsregels gevolgd worden. daarom wordt één op de 2
urinoirs afgesloten. Was uw handen na uw toiletbezoek en gebruik de voorziene handgel.

Ouders


Geef uw speler een gevulde herbruikbare drinkfles mee voor tijdens de training en de
wedstrijd.



Probeer uw kind zijn/haar trainingskledij reeds aan te doen thuis voor de training. Laat uw
kind tot na het laatste kleedkamerbezoek in zijn eigen bubbel.

Supporters


Respecteer ook de afstandsregels van 1,5m tijdens de wedstrijden.



Roepen tijdens de wedstijden kan de verspreiding van het virus versnellen, doe dit
niet!!!

Vervoer wedstrijden/training
Tijdens het verplaatsen naar de wedstrijden en/of training wordt er gevraagd aan de
volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar om een mondmasker te dragen wanneer er
iemand in de wagen zit die niet tot de gezinsbubbel behoort.

SPECIALE AANDACHT VOOR 1 VAN DE BASISREGELS:
LAAT, ZEKER IN DEZE CORONATIJD, JE KIND THUIS BIJ
ZIEKTE EN VERWITTIG DE TRAINER EN DE CLUB!
BEDANKT AAN ALLEN VOOR HET NALEVEN VAN DEZE
MAATREGELEN…

