Afspraken gebruik sportinfrastructuur

CODE GEEL
Algemeen
1. De kleurcodes worden door alle Vlaamse steden en gemeenten als standaard gehanteerd. Een
lokaal bestuur kan steeds autonoom een strengere code afkondigen.
2. We maken qua mogelijkheden of beperkingen geen onderscheid tussen een individu, diens
huisgenoten of de niet-huisgenoten die op een gegeven moment bij een sociale bubbel mogen
horen.
3. De beperkingen gelden niet voor kinderen tot en met 12 jaar, tenzij nieuwe epidemiologische
inzichten deze beperkingen wel noodzakelijk maken.
4. Mensen moeten altijd alle vormen van sport kunnen blijven beoefenen die niet strijdig zijn met
de veiligheidsmaatregelen.
5. Buiten de fase “groen” wordt iedereen nadrukkelijk gevraagd:
a) met zo weinig mogelijk mensen samen te sporten;
b) om outdoor sporten zoveel mogelijk voorrang te geven op indoor sporten;
c) zich op weg naar een sportactiviteit niet in een auto of met het openbaar vervoer te
verplaatsen in gezelschap van mensen buiten hun sociale bubbel, tenzij iedereen een
mondkapje draagt en maximaal afstand houdt;
d) gedeeld sportmateriaal voor en na het sporten grondig schoon te maken;
e) om geen sportactiviteiten bij te wonen als toeschouwer, tenzij waar dit expliciet is
toegelaten volgens het geldende protocol of waar dat nodig is om bv. jonge kinderen
of mensen met een beperking te begeleiden;
6. Tijdens een belastende activiteit hoeven sporters geen mondmasker te dragen. Mede daarom
moeten sporters drukte vermijden (zie 5a). Een sportactiviteit is belastend als je merkbaar
sneller moet ademen.
7. Mensen mogen zonder doktersattest niet samen met anderen sporten in geval van symptomen
die op een besmettelijke ziekte kunnen wijzen of in geval van een recent risicocontact met
iemand die zulke symptomen had.
8. Een sportgroep bestaat uit het aantal personen dat is bepaald in het MB en in de ‘Leidraad sport
en corona’.
9. Voor professionele sportbeoefening/topsport kunnen mits expliciete toestemming door de
overheid uitzonderingen worden toegestaan.

Concreet
1. Alle sportactiviteiten zijn mogelijk voor U12 en 12+, zowel indoor als outdoor en volgens de
voorwaarden opgenomen in de ‘Leidraad voor de heropstart van de sportsector’.
o Sporten in niet-georganiseerd verband mag:
▪ Met je eigen sociale bubbel met contact
▪ Met max. 10 personen (kinderen onder 12j. niet meegerekend) zonder contact
en mits respecteren van hygiëne- en afstandsrichtlijnen.
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Sporten in georganiseerd verband:
▪ Verplicht een sportbegeleider aanwezig (meegerekend in max. aantal)
▪ Onderling contact mag, voor zover deze contacten noodzakelijk zijn voor de
sport. Buiten de context van sport moet het contact tussen sportgroepen
maximaal vermeden worden.
o In elk geval wordt er een verantwoordelijke aangeduid die extra aandacht heeft voor
het naleven van de coronarichtlijnen en een lijst bijhoudt van wie deelnam aan nietgeorganiseerde sportactiviteiten (contact tracing). Voor sporten in georganiseerd
verband (groepstrainingen, -lessen) worden aanwezigheden bijgehouden.
Contact in de eigen sportgroep en tussen verschillende sportgroepen is toegestaan (zoals
bepaald in de leidraad).
Maximum aantal aanwezigen in de sporthal = 28 (volledige zaal) of 14 (halve zaal).
Kleedkamers en douches zijn toegankelijk volgens de onderstaande richtlijnen
De cafetaria is open en volgt de richtlijnen van de horeca.
Publiek is toegelaten op sportactiviteiten conform de bepalingen daarover in het MB en de
toepassing van het Covid Event Risk Model (CERM). Dat CERM wordt door elke organisator van
een sportwedstrijd of sportevenement (vanaf 200 deelnemers/toeschouwers) ingevuld.
Een mondmasker dragen is verplicht in alle openbare gebouwen, dus ook in de gangen, inkom,
toiletten, cafetaria wanneer je rechtstaat) en op de volledige sportsite, behalve tijdens het
uitoefenen van een sportactiviteit.

Sporthal/Sportzaal
•

•

Maximum aantal aanwezigen = 28 voor een volledige zaal of 14 voor een halve zaal
o Voor sportactiviteiten waarbij er in normale omstandigheden geen kans is op
onderlinge interactie en lichamelijk contact is een afwijking mogelijk (contacteer de
sportdienst vooraf).
o Niet van toepassing voor jongeren tot en met 12 jaar.
Sportmateriaal moet na elk gebruik ontsmet worden.

Kleedkamers
•
•
•
•

De naam van de ploeg wordt aangebracht op de deur door de gebruiker zelf. Zo is het op elk
moment duidelijk wie gebruik maakt van de kleedkamer.
Er zijn geen andere aanwezigen in de kleedkamer, tenzij echt noodzakelijk (bv. trainer).
Ontsmetting: deurklinken, lichtschakelaars, doucheknoppen, zitbanken en vaste toestellen na
ieder gebruik uit te voeren door de verantwoordelijke.
Registratie: aan iedere kleedkamer hangt een blad dat bij elke activiteit ingevuld moet worden
door de verantwoordelijke van de vereniging.

Toeschouwers
Elke organisatie moet een CoronaSafeTeam hebben of een CoronaSafe Verantwoordelijke (bij minder
dan 200 deelnemers).
•

•

Sporthal/sportzaal
o Er dienst steeds rekening gehouden te worden met de densiteitsregel: max. 28 mensen
aanwezig in de volledige zaal. Er worden geen toeschouwers toegelaten in de sportzaal.
Buitenterreinen
o Max. 400 toeschouwers toegelaten. De veiligheidsregels (afstand) primeren hier
steeds. Indien deze niet gegarandeerd kunnen worden moet dit aantal bijgesteld
worden.

