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Richtlijnen sporthal vanaf 31/8/2020

























Op het gemeentelijk sportcentrum geldt een mondmaskerverplichting vanaf 12 jaar.
Toegang tot de sporthal enkel via de hoofdingang.
Binnen is het verplicht een mondmasker te dragen voor iedereen vanaf 12 jaar. Het
mondmasker mag pas afgezet worden in de gehuurde sportruimte en wordt dus ook terug
opgezet wanneer men deze verlaat. Ook om bijvoorbeeld naar het toilet te gaan.
Waar aangeduid de looprichting volgen.
Waar mogelijk 1,5 meter afstand houden, voor zover dit mogelijk is ook tijdens het sporten.
Bij het betreden van de sporthal ontsmet je verplicht de handen.
Sporters met ziektesymptomen, zoals hoesten en/of koorts komen niet sporten. Ook
wanneer iemand in je omgeving het coronavirus heeft, blijf je thuis en ga je mee in
quarantaine.
In de sportinfrastructuur worden tot nader bericht enkel sporters, trainers en bestuursleden
toegelaten. Jonge kinderen kunnen door maximum 1 ouder afgezet worden, liefst aan de
hoofdingang. Supporters zijn nog niet welkom bij trainingen en wedstrijden.
Sporters mogen zich maximum 10 minuten voor aanvang aan de gehuurde sportruimte
begeven in de gang. Het dragen van een mondmasker en de afstandsregel zijn hier verplicht.
De cafetaria van de sporthal is geopend onder strikte voorwaarden. Volg de richtlijnen die
aan de hoofdingang hangen strikt op.
De sportgroep mag de zaal pas betreden wanneer de voorgaande groep de zaal heeft
verlaten. De zaalwachters zien hierop toe.
Maak geen contact met andere gebruikers/sportgroepen (blijf binnen je eigen sportbubbel).
Kleedkamers en douches blijven voorlopig gesloten.
De sporters plaatsen zelf de nodige sporttoestellen en –materialen en ruimen en ontsmetten
deze zelf terug op. Wij voorzien de nodige reinigings- en ontsmettingsmiddelen. De
zaalwachters zijn hier steeds een helpende hand.
De zaalwachters ontsmetten tussen het zaalgebruik door de oppervlakken, klinken, het
sanitair, …
De organiserende club/vereniging houdt aanwezigheidslijsten bij van elke groep/ploeg die
komt sporten en dit i.f.v. eventuele contactopvolging. Het is verplicht om de gegevens van
de deelnemers bij te houden gedurende 14 kalenderdagen. Na deze 14 dagen moet je de
gegevens vernietigen.
We voorzien een aparte uitgang voor zowel de grote zaal als de polyvalente zaal. De grote
zaal verlaat men via de nooduitgang achteraan, de polyvalente zaal via de nooduitgang naast
de spiegelmuur.
Na het sporten verlaat je onmiddellijk de sportinfrastructuur.
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