Maatregelen/verplichtingen voor een veilige heropstart van de trainingen:
-

-

-

-

Algemene regel: in de sporthal is overal een mondmasker verplicht voor 12+
Enkel bij het betreden van het eigen speelterrein mag dit door spelers en coach
afgezet worden. Iedereen bergt zijn mondmasker op in een eigen zakje/doosje. Bij het
verlaten van het terrein, voor welke reden ook (toilet, einde training, …), wordt het
mondmasker terug aangedaan.
De kleedkamers zullen gesloten zijn. Sportkledij doe je thuis reeds aan.
Aankomst in de sporthal ten vroegste 10´ voor aanvang training. Indien een vorige
groep nog bezig is, neemt men plaats tegen de zijmuur, 12+ mét mondmasker. Pas
wanneer het terrein volledig vrij is, betreden coach en spelers het terrein.
De coaches stoppen 5´ voor het einde van de training en ruimen alle materialen op.
Spelers verlaten onmiddellijk de sporthal langs de aangeduide weg. Ouders kunnen
hen buiten opwachten.
Handen schudden en high-fives zijn niet toegelaten
Coaches proberen waar mogelijk 1,5m afstand te houden van de spelers
Voel je je ziek, zelfs minimaal, dan blijf je thuis en raadpleeg je je arts!
Heeft een gezinslid positief getest op corona, dan blijf je thuis en volg je de raad van
je arts op.
Volg de routing voorzien in de sporthal. In Kiewit zal bv de uitgang na de training
achteraan zijn (in de bergruimte).
Bij het betreden en verlaten van de sporthal desinfecteer je je handen. Desinfectiegel
is voorzien in elke sporthal. Het is aan te raden ook je eigen gel mee te brengen.
Eigen drinkfles voorzien
In het cafetaria gelden de algemene regels van de overheid en van de uitbater
(mondmasker verplicht wanneer je niet aan een tafel zit).
Maatregelen tijdens wedstrijden, indien deze toegestaan worden, zullen apart
gecommuniceerd worden.
Gebruik je gezond verstand!

Enkel door samen te werken en de regels op te volgen, hebben we kans onze favoriete sport
dit seizoen te kunnen/mogen beoefenen!

