WELKOM SPORTERS!
Handleiding voor heropstart van de sportcentra (20-08-2020)

Sporten in georganiseerd verband (sportclubs, sportlessen, …) is toegelaten met onderling fysiek
contact. Er moet steeds een volwassen begeleider aanwezig zijn en de groep (bubbel) mag maximum
uit 50 personen bestaan, inclusief de begeleider(s).
Onze sportcentra zijn klaar om jullie opnieuw te ontvangen. Uiteraard gelden er strikte regels om het
voor iedereen corona-veilig te maken.

In groep verzamelen en verplaatsen
Spreek met je groep een verzamelplaats af buiten, best niet vroeger dan 5 minuten voor
aanvang van de sportactiviteit zelf. Betreed het gebouw pas op het moment dat je reservatie
aanvangt. Ga volgens de aangeduide staprichting (looplijnen) en met behoud van de onderlinge
afstandsregel naar je zaal.
Vraag aan ouders van kinderen om niet langer ter plaatse te blijven.
Mondmaskers
In de gebouwen is het dragen van een mondmasker verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar,
behalve (1) tijdens het sporten, en (2) bij het zitten aan tafel in de cafetaria.
Geen kleedkamers, geen toeschouwers
De kleedkamers en douches zijn niet beschikbaar, omdat het desinfecteren ervan tussen de
verschillende gebruikersgroepen onbegonnen werk is en de afstandsregel moeilijk kan worden
nageleefd. Voor elke zaal zijn banken voorzien om enkele kleren te deponeren. Trek dus thuis je
sportoutfit reeds aan.
Ouders en toeschouwers worden niet toegelaten.
Voor sportcompetities geldt een uitzondering.
Hygiëne
In de inkom en op andere locaties is ontsmettende handgel voorzien. Maak daar zeker zoveel
mogelijk gebruik van!
De toiletten zijn open.
Materiaal dat gedeeld gebruikt wordt, moet je zelf na afloop van de sportactiviteit reinigen.
Sprays en wegwerpdoekjes worden voorzien, maar mag je gerust zelf ook meebrengen.

Maximum aantal sporters
Wij leggen geen maxima op per activiteit. Dit kan immers verschillen naargelang de sporttak.
Probeer indoor wel zoveel mogelijk de minimale oppervlakte van 10m2 per persoon te
garanderen.
Voor het gebruik van turnhal De Witte Molen voorzien wij wel maxima, omdat daar meerdere
bubbels gelijktijdig kunnen actief zijn zonder fysieke afscheiding onderling.
Na de sport
Wissel snel je kledij en verlaat de sportzaal, kinderen onder begeleiding. Laat niets achter! Volg
de aangeduide staprichting naar buiten of desgewenst naar de cafetaria. Laat kinderen buiten
afhalen en laat geen kinderen onbewaakt achter.
Elke club/groep een draaiboek
Elke gebruikersgroep maakt zijn eigen draaiboek. Sportclubs kunnen daarbij het
veiligheidsprotocol van hun federatie hanteren.
Bezorg tegen 1 september 2020 - of zeker voor je clubactiviteiten van het nieuwe seizoen
starten - een exemplaar van dit draaiboek aan reservaties.sportcentra@sint-niklaas.be.
Zeker op te nemen in dit draaiboek:
-

naam, mailadres en telefoonnummer van de verantwoordelijke van elk van jouw
groepen,
hoe je een aanwezigheidslijst bijhoudt voor elk van jouw activiteiten,
wat je gecommuniceerd hebt naar je leden,
welke procedure je volgt bij vaststelling van besmetting met coronavirus (zie
afzonderlijk model).

Allen bedankt voor de goede samenwerking!

Dienst sport/Team sportcentra

