Coronamaatregelingen vanaf 01/01/2022:
Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen
op een normale manier plaatsvinden. We vragen alle sporters om zich in deze periode extra
gedisciplineerd te gedragen en de geldende richtlijnen strikt op te volgen. Er gelden wel
verschillende beperkende maatregelen voor publiek en controlerende maatregelen met
betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur. We sommen ze hier voor
je op.
Mondmaskers
•
•
•

•

Van zodra je een sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker
dragen vanaf 6 jaar.
Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen en kleedkamers...
Over het algemeen geldt de mondmaskerplicht van het moment je de
sportinfrastructuur betreedt, behalve:
• Indien dit door de aard van de activiteit niet mogelijk is (bv. tijdens het
sporten, als actieve scheidsrechter, onder de douche)
• Om iets te eten of te drinken.
Het mondmasker is ook verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van
toepassing is.

Publiek
Publiek is niet toegelaten. Enkel jonge deelnemers tot en met 17 jaar of G-sporters die nood
hebben aan begeleiding mogen zich laten vergezellen door maximum twee meerderjarige
personen.
Vanaf U21 GEEN publiek toegelaten naast het veld, men kan wel de wedstrijd volgen in de
kantine met geldig CST.
Kantines
•
•
•
•

CST-controle bij toegang is verplicht vanaf 16 jaar
Mondmasker verplicht vanaf 6 jaar tijdens het verplaatsen in de kantine.
Tafels van zes, er worden geen tafels of stoelen verplaatst
Er wordt tot nader order geen eten meegebracht voor de spelers in de kantine.

Kleedkamers
•
•

Kleedkamers moeten niet verplicht gesloten worden, maar beperk het gebruik ervan
zo veel mogelijk.
We adviseren wel het volgende:
• Sporters komen indien mogelijk in sportoutfit naar de activiteit. Dat maakt
kleedkamergebruik voor de activiteit grotendeels overbodig.
• Individuen of sportgroepen mogen de kleedkamer niet langer dan 15 minuten
gebruiken. Ook wanneer het gebruik van de kleedkamer onder de 15 minuten
blijft..
• Houd het mondmasker tijdens het gebruik van de kleedkamer zoveel mogelijk
op (behalve tijdens douchen).
• Beperk het gebruik van douches waar mogelijk.

