Coronamaatregelen KVK Ninove vanaf 1 september 2021
Volgende maatregelen gelden op onze club voor de bezoekers:
•

Publiek is enkel toegelaten op de sportieve accommodatie voor wedstrijden.

•

Elke bezoeker draagt een mondmasker bij het betreden van de club en draagt dat
mondmasker wanneer hij/zij zich verplaatst.

•

De kantine is geopend tijdens voetbaltrainingen van KVK Ninove. Er is bediening
aan de toog. Er moet niet geregistreerd worden. Rechtstaand bestellen en/of
consumeren is toegelaten. Bij het verplaatsen naar het toilet, naar de ingang of
naar een andere plaats in de kantine, dragen bezoekers een mondmasker.

•

Ouders die niet in de kantine wachten, mogen de club betreden met mondmasker
en wachten bij de uitgang vanaf het einde van de training. De ingang van de club
wordt op elk moment vrijgehouden.

•

Als je een hoog-of laagrisico contact bent met een met COVID-19 besmet
persoon, of als je ziektesymptomen hebt, kom je niet naar onze club.

Hieronder vindt u de maatregelen die gelden op onze club voor jeugdspelers, trainers
& afgevaardigden.
•

Het dragen van een mondmasker is verplicht voor alle spelers vanaf U10 bij
aankomst en vertrek. De trainer geeft aan wanneer het mondmasker mag op- en
afgezet worden.

•

Trainers en afgevaardigden dragen altijd een mondmasker wanneer ze de
afstand van 1,5m niet kunnen bewaren.

•

De bal en de handen worden bij aankomst op de club ontsmet.

•

Spelers brengen een eigen bal, een eigen drinkbus en een klein rugzakje mee
waarin men het mondmasker kan opbergen.

•

De temperatuur van elke speler wordt gemeten.

•

Elke speler verzamelt bij aankomst van de training in de tribune en wacht daar in
de eigen trainingsbubbel op de trainer.

•

De kleedkamers gaan vanaf 1 september terug open voor alle ploegen om zich
voor en na een wedstrijd om te kleden. Elke speler verzamelt bij aankomst van de
wedstrijd rechtstreeks in de kleedkamer die aangeduid staat in ProSoccerData.

•

Vanaf U14 kan vanaf 1 september gedoucht worden in kleine groepen maar enkel
mits streng toezicht van een trainer of afgevaardigde op de CO2 meter die vooraf
op het secretariaat wordt opgehaald.

•

Als je carpoolt, doe dat dan zoveel mogelijk met je vaste contact.

•

Ben je net op vakantie geweest? Volg dan de door de overheid opgelegde
maatregelen, voor je naar de club komt.

•

Bij ziekteverschijnselen bij zichzelf OF bij een huisgenoot OF bij iemand waarmee
je de laatste 48 uur in contact bent gekomen, komt een speler preventief niet naar
de club.

•

Als iemand in het gezin getest moet worden dan komt de speler niet trainen tot
het resultaat van het gezinslid bekend is.

•

Wat meld je via corona@kvkninove.be?
o

Je bent zelf gedurende de laatste 14 dagen een risicocontact van een door corona besmet
persoon

o

Je moet getest worden naar aanleiding van een risicocontact of omdat je ziek bent

o

Je hebt een COVID-19 besmetting opgelopen

De club zal je - indien van toepassing - informeren over de einddatum van je
preventieve schorsing in lijn met de regels van Zorg & Gezondheid en in overleg
met de clubarts. Afwezigheden die “Corona gerelateerd” zijn, meld je via
ProSoccerData met deze reden. Deze afwezigheden worden sportief
geneutraliseerd.
•

Spelers of ouders die de maatregelen bewust niet opvolgen, worden huiswaarts
gestuurd.

•

Spelers die een herstelcertificaat hebben of volledig gevaccineerd zijn, en van
bepaalde maatregelen vrijgesteld kunnen worden, kunnen dit melden via
corona@kvkninove.be en hun digitaal EU corona certificaat in bijlage delen.

Met deze coronarichtlijnen wensen we preventief te werken om waar mogelijk de
besmettingsgraad ook in het nieuwe seizoen op onze club op 0% te behouden.

Bestuur en sportieve cel van KVK Ninove

