OLICSA CORONA MAATREGELEN
Langzaam maar zeker start het nieuwe seizoen op. Covid-19 maakt stilaan deel uit van ons
leven en zal niet meteen verdwijnen. Daarom is het van belang dat we allemaal samen een
aantal maatregelen opvolgen om zo veilig mogelijk te sporten. De kans is tevens groot dat
maatregelen die vandaag gelden morgen weer bijgestuurd worden of dat er extra maatregelen
komen.
Dat het nieuwe seizoen anders zal zijn staat buiten kijf. Met een positieve instelling en respect
voor de maatregelen die genomen worden, komen we er samen door.
RICHTLIJNEN CAFETARIA

Voor de cafetaria gelden de corona maatregelen die van toepassing zijn op de Horeca.
RICHTLIJNEN BEZOEKERS CAFETARIA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ontsmet uw handen bij het betreden van de cafetaria
Registreer uw aanwezigheid op de registratielijst of via de QR-code
Neem plaats aan een tafel (max 10 personen per tafel)
Blijf zitten en loop niet nodeloos rond in de cafetaria. We voorzien bediening aan tafel.
Als u rondloopt in de cafetaria, draag dan een mondmasker.
Hou steeds 1,5 meter afstand van mensen van buiten uw persoonlijke bubbel.
Besteed aandacht aan hygiëne. Was regelmatig uw handen en ga naar huis wanneer
u Covid 19 symptomen vertoont (bv. loopneus, niezen, keelpijn,…).
Vul het bestelformulier in
Betaal bij voorkeur contactloos
Plaats het leeggoed op het dienblad en zet dit op de daarvoor voorziene tafel naast de
toog

RICHTLIJNEN WEDSTRIJDEN

RICHTLIJNEN SPELERS

•
•
•

Net als de algemene regel blijven spelers best thuis of gaan meteen naar huis wanneer
er klachten ontstaan die corona-gerelateerd kunnen zijn.
Ontsmet je handen
Spelers ouder van 12 en ouder dragen steeds een mondmasker voor en na de
wedstrijd (ook in de kleedkamer)

•
•
•
•
•

•
•
•

Gebruik de kleedkamer die aan je ploeg werd toegewezen. Douchen is niet toegestaan
De spelers gebruiken hun eigen drinkbus. Deze kan gevuld worden aan de
waterfontein.
Spelers wachten om het terrein te betreden tot dit volledig ontruimd is na de vorige
wedstrijd en de spelersbank, stoelen en materiaal ontsmet zijn.
Contacten tussen wisselende teams worden vermeden.
De banken aan de zijkant van de velden worden vervangen door genummerde stoelen.
Elke speler gebruikt alleen zijn genummerde stoel om te rusten of materiaal op te
plaatsen.
Na het laatste fluitsignaal vermijd je, zoals steeds, onnodig fysiek contact met andere
spelers,scheidsrechters en tafelofficials. De gebruikelijke handshakes mogen dus niet.
Spelers vanaf 12 jaar zetten meteen na de wedstrijd hun mondkapje op
Verlaat de zaal na de wedstrijd zo snel mogelijk zodat de volgende ploegen de zaal
kunnen betreden.

RICHTLIJNEN COACHES

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Net als iedereen blijven coaches best thuis of gaan meteen naar huis wanneer er
klachten ontstaan die corona-gerelateerd kunnen zijn.
Coaches zijn verplicht om een mondmasker te dragen zowel voor als na de wedstrijd.
Tijdens de wedstrijd is het mondmaskerdracht niet verplicht.
Coaches verzamelen met de spelers op het afgesproken uur bij de ingang van de
sporthal. Ze gaan steeds samen in en uit de zaal
Gebruik de kleedkamer die werd toegewezen. Douchen is niet toegestaan.
De spelers wachten om het terrein te betreden tot dit volledig ontruimd is na de vorige
wedstrijd en de spelersbank, stoelen en wedstrijdtafel ontsmet zijn. Contact tussen de
wisselende teams wordt vermeden.
Er staan genummerde stoelen waar ze gebruik van kunnen maken. We vragen elke
speler om dezelfde stoel als hun rugnummer te nemen en te behouden.
Bij de opwarming worden maximaal 3 ballen per team gebruikt;
Aan het eind van de wedstrijd zorgt de coach samen met de spelers dat alles
opgeruimd en ontsmet is. De lijst van te ontsmetten items kleeft op de wedstrijdtafel.
Coach en spelers verlaten na de ontsmetting samen meteen de sportzaal.

RICHTLIJNEN SUPPORTERS

•
•
•

Supporters dragen in de gebouwen van de sporthal steeds een mondmasker. Aan tafel
in de cafetaria is het niet nodig een mondmasker te dragen.
Bij het binnenkomen ontsmetten supporters hun handen
Supporters registreren zich via de QR code of het registratieformulier

•
•
•

Supporters respecteren op de tribune de social distancing (1,5 m afstand). Dit is niet
nodig wanneer supporters tot een zelfde bubbel behoren.
Supporters nemen enkel plaats op de voor hen voorziene tribune, uit- en
thuissupporters mengen zich niet.
Na de wedstrijd verlaten supporters zo snel mogelijk de zaal.

RICHTLIJNEN SCHEIDSRECHTERS

•
•
•

•
•

Net als iedereen blijven scheidsrechters best thuis of gaan meteen naar huis wanneer
er klachten ontstaan die corona-gerelateerd kunnen zijn.
Scheidsrechters dragen een mondmasker. Enkel tijdens de opwarming en de wedstrijd
kunnen de refs hiervan afwijken.
Er mag geen onnodig fysiek contact zijn tussen spelers, scheidsrechters en
tafelofficials. Handshakes zijn dus verboden. Er wordt zoveel mogelijk afstand
gehouden.
Scheidsrechters maken gebruik van een elektronisch fluitje.
Scheidsrechters geven zelf aan bij de verantwoordelijken wat ze nodig hebben om zich
veilig te voelen.

RICHTLIJNEN TAFELOFFICIALS

•
•
•
•
•

Net als iedereen blijven tafelofficials best thuis of gaan meteen naar huis wanneer er
klachten ontstaandie corona-gerelateerd kunnen zijn.
De tafelofficials zitten 1,5 meter naast elkaar en beslissen zelf of ze een mondmasker
dragen.
Tafelofficials nemen eigen schrijfgerei mee.
Er is geen onnodig fysiek contact tussen spelers (handshakes b.v.), scheidsrechters
en tafelofficials.
Indien de bezoekende tafelofficial zich niet comfortabel voelt met de genomen
maatregelen, mag de thuisploeg uitzonderlijk alle tafelfuncties op zich te nemen.

