Corona afspraken KVV SDS
Contents
Inleiding.............................................................................................................................................1
Hygiëne..............................................................................................................................................2
Training en wedstrijd ..........................................................................................................................2
Kleedkamers ......................................................................................................................................2
Cafetaria en toilet...............................................................................................................................2
Varia..................................................................................................................................................3

Inleiding
Iedereen staat klaar om terug te beginnen voetballen. We starten twee weken vroeger dan voorzien om
zo toch een stuk van vorig seizoen te recupereren.
Met het toenemend aantal besmettingen per dag, houden we ons hart vast wat er zal gebeuren in het
seizoen 2020-2021 betreffende maatregelen om de uitbreiding van COVID besmettingen te bestrijden.
Het hangt van ons allemaal samen af hoe goed het zal vergaan met de club. Indien besmetting wordt
vastgesteld in een ploegbubbel, dan zal quarantaine noodzakelijk zijn.
We verwachten van iedereen een correct gedrag, waakzaamheid, verantwoordelijkheidszin en respect
van de regels en respect voor elkaar, dit is werkelijk noodzakelijk willen we op een goede manier dit
seizoen doorkomen.
In dit document worden de richtlijnen geldig bij KVV Sint-Denijssport opgesomd. Deze zijn geldig vanaf
vandaag 24/07/2020. Aanpassingen zijn steeds mogelijk en zullen telkens worden medegedeeld via de
website en een communicatie.







De algemene nationale, regionale en lokale regels blijven geldig.
Volg ook de richtlijnen van de trainers, clubmedewerkers en het bestuur.
De club, dit zijn alle medewerkers, het bestuur, de spelers en ouders, de trainers en délégués
etc. geven het goede voorbeeld en helpen anderen om zich aan de regels te houden.
Social distancing is de norm. Indien dit niet gerespecteerd kan worden moet een mondmasker
worden gedragen, dit wordt sowieso altijd aangeraden op het terrein. Of een mondmasker
verplicht wordt op het terrein zal afhangen van de geldende richtlijnen en van het correct
gedrag van iedereen die de terreinen betreedt.
We bekijken of en hoe een registratiesysteem kan worden uitgewerkt. We zullen in eerste
instantie werken op basis van registratie door de trainer van aanwezigheid van spelers tijdens
de trainingen en wedstrijden, zo kan dan ook de betrokken familie/bubbel van de speler worden
opgespoord indien noodzakelijk.

Hygiëne




Ontsmetten ballen en materiaal na elke training en wedstrijd (dompelbad).
Handen wassen of ontsmetten voor en na elke training.
De lokalen, toiletten, kleedkamers en douches worden regelmatig gereinigd of na elke bezetting
door een ploegbubbel (een planning wordt opgemaakt).

Training en wedstrijd







Elke ploeg vormt een bubbel op zich (een ploegbubbel), dit zijn de spelers inclusief de trainer en
de délégué. De ouders zijn hier niet bij inbegrepen.
Tijdens de training of wedstrijd is social distancing niet noodzakelijk.
Blijf in je ploegbubbel, hou social distancing met de andere ploegbubbels.
Bij voorkeur geen publiek tijdens de trainingen (cafetaria mag wel), publiek mag wel tijdens de
wedstrijden.
Wedstrijd Uit: volg de regels van de thuisploeg.
Wedstrijd Thuis: volg de regels van KVV SDS, en help de bezoekende ploeg zodat ook zij de
regels (van KVV SDS) correct toepassen.

Kleedkamers







De kleedkamers blijven gesloten bij trainingen, en dit tot nader bericht (minimaal eind augustus
of begin van de competitie) of als je ploeg andere richtlijnen heeft gekregen.
De kleedkamers zij enkel toegankelijk voor de ploegbubbels, dus ouders en andere n mogen niet
in de kleedkamers komen, noch in de gang van de kleedkamers (ook niet om naar het toilet te
gaan).
De kleedkamers worden na elk gebruik ontsmet. Er wordt gevraagd aan elke ploeg om aan te
duiden of een kamer moet ontsmet worden (kaartjes op de deur).
Geen ploegbubbels mengen in kleedkamers.
Vermijd contact in de gangen van de kleedkamers. Mondmasker verplicht in de gangen.
Mondmaskers vanaf 12 jaar.

Cafetaria en toilet









Van zodra cafetaria of toiletten worden betreden, moet er een masker worden gedragen.
De kleedkamers en de gang van de kleedkamers mogen enkel betreden worden door
ploegbubbels.
Ook de leden van een ploegbubbel dragen een mond/neus-masker in het toilet of in het
cafetaria of in de gang.
Enkel wanneer iemand neerzit in het cafetaria mag het mond/neus-masker afgenomen worden.
Plaatsnemen in het cafetaria gebeurt per bubbel.
Er wordt besteld aan de bar, volg de richtlijnen aan de bar betreffende wachtrijen, te houden
afstand en ingang/uitgang van de wachtrij.
Respecteer de adviezen van de medewerkers van de cafetaria.
Alle materiaal (glazen, …) blijft op de tafel, de medewerkers zullen afruimen en de tafel
ontsmetten.





Na bezoek aan het toilet, was de handen uitgebreid.
Toiletten worden regelmatig gepoetst.
Niet aan de toog gaan zitten.

Varia




Gedragscode voor de spelers en ploegbubbels (zie verder)
Gedragscode voor de ouders (zie verder)
We volgen de richtlijnen betreffende sportactiviteiten en horeca van
o Voetbal Vlaanderen https://www.voetbalvlaanderen.be/nieuws/update-coronaviruscovid-19-19032020
o Sport Vlaanderen https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-invlaanderen/
o KBVB https://belgianfootball.s3.eu-central-1.amazonaws.com/s3fspublic/voetbalvlaanderen/Club/protocol-voor-sportaanbieders.pdf
o FOD Economie
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/toegelateneconomische/coronavirus-raadgevingen-voor
o Horeca https://heropstarthoreca.be/drinkgelegenheden/

