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COVID-19 richtlijnen voor bezoekende
ploegen
Algemene richtlijnen
Als ouder/voogd/trainer/afgevaardigde en speler erken je jouw verantwoordelijkheid
om ervoor te zorgen dat COVID-19 geen kansen krijgt. Je respecteert de door de
overheid opgelegde voorwaarden, de afspraken rond bubbels, handhygiëne,
afstand houden en het dragen van een mondneusmasker. Blijf thuis als je ziek

bent !
Respecteer bovendien de maatregelen die door Voetbal Vlaanderen, Stad Aalst en
KSCW Hofstade worden opgelegd.
De club (of zijn medewerkers) kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij een
eventuele besmetting van COVID-19.

Bij aankomst


1 ploeg is 1 bubbel.



Kom zo stipt mogelijk: spendeer zo weinig mogelijk tijd voor de opwarming op
het sportcomplex.



Er worden GEEN flessen water meer bedeeld door KSCW Hofstade. Elke
speler wordt verwacht een eigen drinkbus mét voldoende water mee te
brengen.



Er wordt een gedesinfecteerde kleedkamer toegewezen door een
verantwoordelijke. Laat spelers indien mogelijk in wedstrijdkledij toekomen,
houdt de gespendeerde tijd in de kleedkamers beperkt tot een minimum. Er
worden GEEN ouders toegelaten in de kleedkamers.

Tijdens de opwarming en de wedstrijd


Er wordt opgewarmd met eigen ballen, de wedstrijdballen zullen ontsmet
worden.



Spuwen, neus snuiten, … op en naast het terrein is verboden.



Handen schudden, high five, … worden niet toegestaan.
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Tijdens de rust en na de wedstrijd wordt het mondneusmasker door spelers en
begeleiders ouder dan 12 jaar onmiddellijk aangedaan.



Spelers en begeleiders die op de bank zitten dienen hun mondneusmasker te
dragen, enkel de begeleider is hiervan vrijgesteld tijdens de wedstrijd.



Indien de weersomstandigheden gunstig zijn, raden we aan de
wedstrijdbesprekingen op het terrein te doen.



Het schudden van de hand van de scheidsrechter en de tegenstrevers wordt
tijdelijk achterwege gelaten.

Na de wedstrijd`


Mondneusmasker worden door alle +12-jarigen onmiddellijk gedragen.



Douchen is toegestaan, maar zonder hulp van ouders.



Bij vermoeden van een Covid-19 besmetting in de week na de wedstrijd wordt
gevraagd om ASAP KSCW Hofstade op de hoogte te stellen. Omgekeerd
nemen we hetzelfde engagement op.

Bezoekende supporters


Registratie is verplicht om de terreinen te betreden (Corona regelgeving
Aalst), we hanteren de maximumcapaciteit van 400 supporters.



We hanteren de 1,5 meter-afstandsregel rond het terrein. Personen uit
dezelfde gezinsbubbel kunnen uiteraard wel samen de wedstrijd volgen.



Handen worden verplicht ontsmet bij het betreden van het sportcomplex.



Mondneusmasker is verplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar.



Registratie is verplicht in onze kantine aan de tafel (Horeca).



Tijdens het aanschuiven in de kantine wordt ook de afstandsregel
gerespecteerd.



Consumpties kunnen enkel zittend aan een tafel worden genuttigd!



Volg de richtlijnen en pictogrammen in onze kantine. Is er iets niet duidelijk,
contacteer dan één van de verantwoordelijken.



Heb je ziekteverschijnselen? Blijf aub thuis en hou het veilig voor anderen.

Bij voorbaat dank voor een vlotte samenwerking.
KSCW Hofstade.
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