COMMUNICATIE CORONA
BASISREGELS
(worden aan alle doelgroepen gecommuniceerd)
Op het sportcomplex draagt iedereen vanaf 12 jaar een mondmasker.
Spelers en begeleiders die ziek zijn of waren – o.a. symptomen in de voorbije vijf dagen – mogen niet
aanwezig zijn op de activiteiten van de club.
Bij vermoeden van besmetting moet de desbetreffende speler zich zo snel mogelijk laten testen.
Trainingen van zijn ploeg gaan door tot het resultaat van de test gekend is. De speler brengt een
doktersattest met het negatief resultaat binnen alvorens de activiteit in de club te hervatten. Indien
het resultaat positief is, gaat gans de ploegbubbel in basketbalquarantaine voor 10 dagen of tot het
resultaat van hun testen gekend is.
Handen reinigen – wassen of ontsmetten – gebeurt minimaal bij de start en het einde van de
activiteit, voor en na toiletbezoek.
Bij binnen treden en buiten gaan handen ontsmetten bij ingangsdeur hal 2
De social distancing regels respecteren en contacten vermijden; ook in de toiletruimte gelden deze
regels.
Hoesten in de elleboog, enkelvoudig gebruik van zakdoeken en weggooien in gesloten vuilnisbakken.
De regels van basketbal.Vlaanderen gelden van aan het ingangshekken van het sportcomplex.
Gemarkeerde looproutes volgen op het ganse sportcomplex. (aftoetsen met sportdienst)
De ingangshal wordt in 2 delen verdeeld met schermen. Langs 1 kant wordt binnengegaan, langs de
andere buiten. De grote ingangsdeur van hal 2 staat dan helemaal open. (aftoetsen met sportdienst)
De jeugdtrainers zijn 10 min voor aanvang van de training in de inkomhal aanwezig om toezicht uit te
oefenen.
SPELERS (communicatie aan + aan trainers-coaches)
Elke ploeg is een bubbel. Om de gevolgen van een eventuele contaminatie zo beperkt mogelijk te
houden moet het contact tussen deze bubbels liefst helemaal vermeden worden.
Er wordt in elke ploeg een speler als ploeg-corona-verantwoordelijke aangeduid.
Iedereen moet voldoende discipline opbrengen en zich aan de regels houden.
Trainingen
Tot nader order beperken wij de trainingssessies tot 1 per week voor elke ploeg. Hierdoor zullen er
maximaal 2 ploegbubbels tegelijk in de sporthal trainen met in het midden een veld tussen.
De spelers begeven zich onmiddellijk naar hun toegewezen terrein.
Spelers wachten om het terrein te betreden tot dit volledig ontruimd is na de vorige training –
contacten worden vermeden tussen wisselende teams.
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Eigen drinkfles meebrengen. Geen eigen ballen meebrengen.
De kleedkamers en douches zijn gesloten. Dus in trainingskledij aankomen in de sporthal voor de
trainingen.
De trainingen waarna een volgende training begint stoppen 15’ voor het voorziene einde, om ballen
en materiaal te ontsmetten en tijdig het terrein te verlaten. Het ontsmetten gebeurt door de trainer
of ploegbegeleider.
Bij het verlaten van de kleedkamers worden de banken gedesinfecteerd. (aftoetsen met sportdienst)
Wedstrijden
Voor de wedstrijd
Er worden 3 ontsmette ballen per ploeg voor de opwarming gegeven en die blijven bij de ploeg, 1
wedstrijdbal (gemarkeerd) op de tafel van de officials.
Spelers wachten om het terrein te betreden tot dit volledig ontruimd is na de vorige wedstrijd –
contacten worden vermeden tussen wisselende teams.
Spelers, coaches en officials – refs, tafel en spelersbank – mogen het mondmasker afzetten vanaf de
opwarming tot het einde van de match en voor de spelers tot de pubborden en de torens zijn
opgeruimd. Individualiseer je mondmasker.
Aankomst in de sporthal ten vroegste 60’ voor aanvang van de wedstrijd, tenzij als supporter.
De ploeg kleedt zich gezamenlijk om in de aangeduide kleedkamer (20’) die
of daarna ontruimd en ontsmet wordt.
of die zij op slot kan doen. (aftoetsen met sportdienst)
Geen briefing en debriefing in de kleedkamers
Opwarming van minstens 20’.
Na de wedstrijd
Elke speler ruimt zijn afval op en rond de spelersbank op, gebruikte plastic bekertjes worden door de
ploeg opgeruimd.
De ploeg doucht, kleedt zich samen om en ontsmet onmiddellijk na de wedstrijd of na het opruimen
van de zaal. (aftoetsen met sportdienst)
Gebruik kleedkamers en douches wordt beperkt tot 20’ per ploeg – teenslippers aandoen.
Er worden geen boterhammen of broodjes voorzien.
Geen maaltijd voor de refs.
Algemeen
Het ontsmetten van de kleedkamers gebeurt bij de seniorsploegen door de spelers, bij de
jeugdploegn door de trainer of ploegbegeleider. (aftoetsen met sportdienst)
Alle spelers brengen hun gepersonaliseerde drinkfles mee.
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Voor en na de wedstrijd geen contact met tegenstrevers, refs, officials en publiek. Enkel
applaudisseren of meer ludieke uitingen.
TRAINERS COACHES EN BEGELEIDERS (communicatie aan)
Let erop toe dat alle veiligheidsregels worden nageleefd.
Maak elke training een aanwezigheidslijst en houd hem een maand bij.
Vermijd contact van je groep met een andere ploegbubbel. Bij het einde van de training verzamel je
spelers bij de muur tegenover onze kantine en verlaat zo in groep de zaal.
Laat de ballen niet rondslingeren: keer een bank om waarop je de ballen kunt verzamelen.
Controleer of de ballenen het materiaal worden ontsmet na de training.
Controleer of de ballen, spelersbanken en kleedkamers worden ontsmet na een wedstrijd en de afval
op en rond de spelersbanken wordt opgeruimd.
Vermijd roepen / schreeuwen
Blijf op 1,5 m van het terrein bij wedstrijden.
OUDERS VAN JEUGDSPELERS (communicatie aan + jeugdtrainers)
Afzetten op het aanvangsuur van de training en ophalen van de kinderen dadelijk na het einde van
de training : aan de buitendeur van de sporthal tot U12, aan de ingang van het complex vanaf U14 –
ouders blijven buiten de sporthal.
CLUBREFS
Voldoende elektronische fluitjes voorzien om elke uitwisseling van fluitjes te voorkomen.
Worden na de wedstrijden ontsmet en bewaard in onze ijzeren kast.
TAFELOFFICIALS (communicatie aan)
Op 1,5 m van elkaar.
Ieder gebruikt de eigen markeerpen.
Na elke match alle materiaal ontsmetten en de tablets kuisen met Trionicdoekjes
Elektronische fluitjes gebruiken.
SUPPORTERS (communicatie aan)
Maximaal 12 bezoekende supporters.
Contacten vermijden met andere supporters, spelers, refs en officials die niet tot je bubbel behoren.
KANTINE (communicatie aan alle doelgroepen)
Er kan worden afgehaald en bediend aan de bar via een aparte ingang en een uitgang met respect
van de social distancing regels. (poster voorzien)
Betalen kan met payconiq.
Alle deuren van onze kantine blijven open.
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Geen glazen en koppen – enkel flesjes, blikjes en plastic wegwerpbekers
Consumeren aan tafels op terrein aan ingang hal 2 (5 tal) met tussen de stoelen nog 1,5 meter
afstand. Maximaal aantal personen samen aan een tafel volgens de regels. (aftoetsen met
sportdienst)
Zitplaatsen op de tribunes beperken.
Bij consumeren kan het mondmasker worden afgenomen maar het gebeurt verplicht zittend.
Tafels worden afgeruimd en tafels en stoelen worden ontsmet bij verlaten.
Verplichte registratie van wie aan de tafels gaat zitten.
Sluiten om middernacht.
TEGENSTREVERS (communicatie aan + vermelden in enquête))
Aankomst in de sporthal ten vroegste 60’ voor aanvang van de wedstrijd.
De ploeg kleedt zich gezamenlijk om in de aangeduide kleedkamer (20’) die
of daarna ontruimd en ontsmet wordt.
of die zij op slot kan doen. (aftoetsen met sportdienst)
Geen briefing en debriefing in de kleedkamers
Elke speler ruimt zijn afval op en rond de spelersbank op, gebruikte plastic bekertjes worden door de
ploeg opgeruimd.
De ploeg doucht, kleedt zich samen om en ontsmet onmiddellijk na de wedstrijd. (aftoetsen met
sportdienst)
Gebruik kleedkamers en douches wordt beperkt tot 20’ per ploeg – teenslippers aandoen.
Er worden geen boterhammen of broodjes voorzien.
MEDEWERKERS (aftoetsen met sportdienst)
Regelmatig toiletten nakijken
Regelmatig de deurklinken ontsmetten
CLUBOPDRACHTEN
Aanstellen club-corona-coördinator die instaat voor het doen naleven van de coronaregels
Invullen enquête Basketbal Vlaanderen
Aanstellen van ploeg-corona-verantwoordelijken.
Communicatie
Informatie leden, supporters via website, whatsapp, facebook
Informatie tegenstrevers
Aparte in- en uitgang supporters en geen contact tussen de beide supportersgroepen: aparte
tribunes opstellen
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Routemarkering binnen en buiten
Toewijzing kleedkamers
Ter beschikking stellen:
Handontsmettingsgel aan in- en uitgang hal 2, toiletten, ingang en toog kantine, wedstrijdtafel,
spelersbanken, tribunes (aftoetsen met sportdienst)
Verstuivers met ontsmettingsmiddel en papier bij wedstrijden voorzien in de kantine, tafels kantine,
tafel officials, bank eigen ploeg, bank tegenstrever, tribunes, kleedkamers, toiletten = min 7.
(aftoetsen met sportdienst)
Verstuivers met ontsmettingsmiddel en papier bij trainingen: 1 per ploeg
Gesloten vuilniscontainers aan de spelersbank en de kantine. (aftoetsen met sportdienst)
Letten op:
Tussen de wedstrijden en trainingen de poorten openzetten en verluchten.
Vervangingsstoel op 1,5 m van de wedstrijdtafel
DWF wordt vooraf ingevuld
Gebruik van de eigen pen
Refs: elk zijn kleedkamer
Refs: betaling liefst elektronisch (payconiq is aanwezig)
POSTERS PLAATSEN
Reinigen van de handen in de toiletten
Ingang / uitgang kantine
Richtlijnen om veilig te supportern
Richtlijnen voor spelers & coaches
Aanduiding toewijzing kleedkamers
Plaatsen 12 bezoekede supporters aanduiden
Poster met maximaal aantal toegelaten personen
AANKOPEN
Bekers drank, koffie, spelersbank
Plexiglazen schermen (maten??)
Papierrollen en houder
Verstuivers ontsmettingsmiddel
Pompen handgel
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