FC KLEIT
CORONAMAATREGELEN

Veiligheid en volgen van de regels blijft belangrijk in deze
COVID-19 tijden. Hieronder enkele belangrijke
aandachtspunten die we vanuit de club meegeven aan
iedereen die met de club of het voetbal te maken heeft.
SAMEN VERSLAAN WE DIT VRESELIJKE, ONZICHTBAAR
MONSTER!

Basisregels

Blijf thuis als je ziek bent of één van onderstaande symptomen vertoont.
Als je hoofdpijn, diarree, braakneigingen, kortademigheid, reuk-smaakverlies,
meer dan 37.3°C koorts hebt of regelmatig moet hoesten, kom dan niet naar de club en verwittig uw
trainer of afgevaardigde en ga naar de huisarts.

Kleedkamers/douchen:
▪

Een leeftijdsgroep wordt als een sportbubbel aanzien. Tijdens de trainingen van onze
jeugdploegen (U6 tem B-bel) zullen de kleedkamers gesloten blijven. Senioren (beloften en
1ste elftal) mogen de kleedkamers gebruiken, probeer toch de nodige afstand te bewaren.
Ieder ander persoon die de kleedkamer betreed (die niet moet douchen) draagt een
mondmasker (trainer, kine, afgevaardigde, ….)

▪

In de kleedkamer is handgel voorzien, gebruik deze op regelmatige basis.

▪

Wanneer douchen mag/kan, probeer hier ook de afstand te bewaren desnoods in
verschillende keren.

▪

Na het gebruik van de kleedkamer wordt de kleedkamer ontsmet en de douches door de
trainer en of afgevaardigde. Daarvoor zijn er handpompen voorzien.

Op het terrein/trainingsmateriaal:
▪

Handen geven mag niet meer.

▪

Iedere trainer heeft zijn toren met potjes, gebruik deze. Gemeenschappelijk materiaal moet
ontsmet worden na gebruik, daarvoor zijn er handpompen voorzien.

▪

Probeer als trainer, coördinator zoveel mogelijk de afstand van 1,5m te bewaren indien dit
niet lukt wordt er gevraagd om een mondmasker te dragen.

▪

Blijf zoveel mogelijk bij uw eigen bubbel van spelers. Wanneer je betrokken wordt in
meerdere bubbels is een mondmasker noodzakelijk.

▪

Iedere speler brengt een gevulde drinkfles mee voor tijdens de training.

Wedstrijden:
▪

We raden aan zoveel mogelijk een mondmasker te dragen bij aankomst en bij het naar huis
gaan. (graag vanaf U13 volledige medewerking)

▪

Tactische besprekingen gebeuren zoveel mogelijk op het terrein zelf.

▪

Iedere speler heeft zijn eigen drinkfles mee. Deze kan gevuld worden met water die gegeven
wordt door de club.

▪

Indien het weer het toelaat kan, blijven we in de rust buiten en blijven we in onze eigen
bubbel.

▪

Indien niet alle wisselspelers en officials op de bank kunnen plaats nemen, rekening houdend
met de anderhalve meter afstand, nemen zij plaats achter de omheining.

▪

Hier geldt hetzelfde voor de trainer(s) en afgevaardigde indien de 1,5m niet gegarandeerd
kan worden, gelieve een mondmasker te dragen.

De scheidsrechter:
▪

Ontvang de scheidsrechter op de voorziene ontsmette plaats. Deze is ook voorzien van
handgel.

▪

Het wedstrijdblad:
▪

Zonder officiële scheidsrechter: kan perfect van thuis uit ingevuld worden.

▪

Met officiële scheidsrechter: dit wordt afgesproken met de scheidsrechter
zelf: wanneer de computer van de club gebruikt dient het toetsenbord
ontsmet te worden voor en na gebruik van ieder persoon.
(ontsmettingsdoekjes zijn voorzien bij de computer)

▪

Respecteer hier ook de afstandsregels.

▪

Identiteitskaarten worden niet aangeraakt door de scheidsrechter maar worden getoond
door de afgevaardigde die een mondmasker draagt, daarna handen ontsmetten.

▪

Na het gebruik van de kleedkamers zal deze tevens ontsmet worden door de
trainer/afgevaardigde.

▪

Dranken (water, sportdrank) kunnen enkel genuttigd worden door middel van kleine flesjes
die ongeopend door de bezochte club aangeboden worden. Let er op dat geen flessen,
drinkbussen, … gedeeld worden.

▪

Bij de betaling van de vergoeding en verplaatsingskosten wordt gevraagd dit in een gesloten
omslag te laten overhandigen om directe aanrakingen met cash geld te vermijden.

▪

Het nazicht van het terrein gebeurt enkel door de ref; in trio-arbitrage dus zonder
begeleiding van de assistent-scheidsrechters.

▪

Geen enkele andere persoon dan de door het Bureau Arbitrage aangeduide scheidsrechter,
assistent-scheidsrechters, een aangeduide official van het Bureau Arbitrage en de
afgevaardigde van thuisploeg en bezoekers zijn in de kleedkamer toegelaten. Daar wordt
steeds de anderhalve meter afstand gerespecteerd. Indien niet mogelijk worden
mondmaskers gedragen.

▪

Voorafgaande massage/verzorging door een kine van één van de clubs is niet toegelaten.

▪

Nazicht van de uitrusting: deze gebeurt vanop anderhalve meter afstand; in de buitenlucht
en zonder aanrakingen.

▪

Wedstrijdbal, reserveballen, …ontsmetten.

▪

Spelers begeven zich voor de wedstrijd rechtstreeks naar het speelveld. Er is geen line-up.

▪

Bij het betreden van het speelveld begeven beide assistent-scheidsrechters zich onmiddellijk
naar het doel ter controle en dan naar hun startpositie. Ze vergezellen de ref niet naar het
aftrappunt.

▪
▪

De toss gebeurt door de scheidsrechter en beide kapiteins. De anderhalve meter afstand
wordt daarbij gerespecteerd.

▪

Andere personen (bv. schenkers van een wedstrijdbal, sponsors, …) respecteren strikt de
afstandsregel van anderhalve meter.

▪

Vervangingen: worden gemeld vanop minimum anderhalve meter afstand. De assistentscheidsrechter blijft ook deze afstand respecteren ten opzichte van de invaller en raakt deze
niet aan.

▪

De assistent-scheidsrechter waakt er over dat de anderhalve meter tussen hem en de
personen in de technische en neutrale zone steeds gerespecteerd blijft.

▪

Indien niet alle wisselspelers en officials op de bank kunnen plaats nemen, rekening houdend
met de anderhalve meter afstand, nemen zij plaats achter de omheining.

▪

Afdwinging van de anderhalve meter afstand bij het gebruik maken van disciplinaire
maatregelen. Verbale opmerkingen, gele en rode kaarten worden gegeven met respect voor
de afstandsvoorschriften.

▪

De ref benadrukt voor de wedstrijd dat hierop strikt zal worden toegekeken en
overtredingen zullen worden bestraft.

▪

Respecteer na het affluiten (rust en einde wedstrijd) en bij het zich begeven naar de
kleedkamers de anderhalve meter afstand. 3.3. Na de wedstrijd

▪

Nemen van een douche: inachtneming van de hygiënemaatregelen inzake gebruik en
ontsmetting.

▪

Invullen wedstrijdblad: wordt bij voorkeur thuis gedaan en dit onmiddellijk bij aankomst op
de woonplaats.

▪

Vergewis u van de juistheid van de gegevens met de afgevaardigden vooraleer de
accommodatie te verlaten.

▪

Indien toch invulling ter plaatse: vooraleer u de PC aanraakt, garandeert u zich ervan dat
deze is ontsmet. Na elke manipulatie door een andere persoon, wordt de ontsmetting
herhaald. De bezochte club zorgt voor de aanwezige middelen hiertoe.

▪

Een drankje/hapje kan worden aanvaard indien dit aangeboden wordt in een ruimte waar de
maatregelen met betrekking tot afstand, bediening, consumptie en hygiëne kunnen
gewaarborgd worden door de bezochte club en dit onder hun verantwoordelijkheid.

De kantine:
▪

In de kantine gelden dezelfde regels als in de horeca. Er is een afwijking toegestaan dat er
één iemand per bubbel de bestelling aan de bar mogen gaan bestellen en ophalen. Dit moet
altijd dezelfde persoon zijn.

▪

Er wordt ook gevraagd om zoveel mogelijk zelf op te ruimen zodat de kantinepersoneel zo
min mogelijk in contact komt met de verschillende bubbels.

▪

Ook bij het toiletbezoek moeten de afstandsregels gevolgd worden. Daarom wordt er één
urinoir afgesloten.

▪

Was uw handen voor en na uw toiletbezoek.

Ouders:
▪

Geef uw zoon/dochter een gevulde drinkfles mee voor tijdens de training.

▪

Geef uw zoon/dochter bij wedstrijden een drinkfles mee, water krijgen ze op de club. (indien
jullie wensen mag deze al opgevuld zijn van thuis uit)

▪

Tijdens de training zijn geen ouders aan de zijlijn toegelaten. U kunt uw kind afzetten op de
oprit van de voetbal 5 min op voorhand (respecteer dit) daar wachten de trainers de spelers
op. U komt ze daar terug ophalen.

▪

Probeer uw kind zijn/haar trainingskledij reeds aan te doen thuis voor de training.

▪

Is uw zoon/dochter ziek, blijf aub thuis, verwittig huisarts en trainer.

Supporters:
▪

Respecteer de afstandsregels van 1,5m tijdens de wedstrijden.

▪

Roepen tijdens de wedstijden kan de verspreiding van het virus versnellen, doe dit niet!

▪

Respecteer de horecaregels in de kantine. Registratie, mondmasker is verplicht, zitten, eigen
bubbel, ….

▪

Blijf van je gezicht.

▪

Voel je je niet lekker blijf dan thuis en raadpleeg uw arts.

▪

Was of ontsmet regelmatig je handen.

Vervoer wedstrijden/training
▪

Tijdens het verplaatsen naar de wedstrijden en of training wordt er gevraagd aan de
volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar om een mondmasker te dragen wanneer er
iemand in de wagen zit die niet tot de gezinsbubbel behoort.

OPGELET: DEZE REGELS KUNNEN TEN ALLE TIJDEN
AANGEPAST WORDEN!

