Corona-Protocol - KSK Maldegem
Algemene richtlijnen:


Hou je altijd aan de basisregels:
o Wanneer u ziek bent of symptomen hebt die op Corona kunnen duiden dan blijft u thuis.
o Hoesten en niezen doen we in de binnenzijde van onze ellenboog
o Handjes schudden, high five’s zijn uit den boze, begroet elkaar van op afstand!
o Als u 1,5 meter afstand houdt bent u altijd veilig.
o Was steeds en regelmatig goed je handen, zeker na een sanitaire stop.



Iedere persoon van +12 jaar is verplicht te allen tijde een mondmasker te dragen zolang u zich
op ons domein bevindt, tenzij anders vermeld in deze brief.



Bij het betreden van ons domein ontsmetten we onze handen aan de daarvoor voorziene
dispenser.



Wanneer de maximum limiet van 400 toeschouwers wordt bereikt, wordt de toegang tot het
domein gesloten.

Richtlijnen voor spelers en hun sportieve begeleiders:


Handen ontsmetten aan de ingang, bij het betreden van ons domein.



Spelers +12 jaar hebben altijd een mondmasker aan bij het betreden van het domein tot bij het
binnenkomen van de toegewezen kleedkamer.



Spelers +12 jaar hebben altijd een mondmasker aan bij het verlaten van de kleedkamer na de
wedstrijd want van dan af zijn zij ook toeschouwers.



De toegang naar de kleedkamers is altijd via de deur aan de achterzijde van het gebouw en
niet doorheen onze kantine.



Meld je aan bij je trainer als bevestiging van je aanwezigheid.



Hou voldoende afstand met mensen buiten jouw spelersgroep.



Trainers en afgevaardigden dragen altijd een mondmasker, ook tijdens de wedstrijd.



Gebruik de kleedkamers zo kort als mogelijk.



Blijf tijdens de rust zoveel mogelijk buiten.



Spuwen is verboden, op en naast het terrein, in de handen of in de handschoenen als
doelman.



Het snuiten van de neus doen we naast het terrein en in een zakdoek.



Iedereen brengt eigen drinkfles gevuld met water mee, er worden geen flessen water bedeeld
voor tijdens de wedstrijd, bijvullen kan via de kraantjes in de kleedkamers.



Enkel spelers, trainer, afgevaardigde en eventuele verzorger(s) zijn toegelaten in de
kleedkamers.



Douchen is toegelaten.

Richtlijnen voor toeschouwers, supporters en sympathisanten:


Volg de algemene richtlijnen.



De regel van 1 ouder per speler geldt niet meer.



Ouders zijn niet toegelaten in de kleedkamers.

Richtlijnen voor iedereen die de kantine betreedt:


We dragen altijd een mondmasker, aan tafel moet het niet.



We houden overal en altijd 1,5m afstand.



We bestellen niet zelf aan de bar, we worden bediend aan onze tafel.
Enkel wanneer slechts één iemand de bar openhoudt kan er worden besteld en bediend aan de bar, steeds met
respect voor de afstand van 1,5 meter met en tussen de klanten.




We drinken en eten enkel zittend aan een tafel, OOK BUITEN!
We registreren onze aanwezigheid.
Zodat we in geval van een infectie tijdig verwittigd kunnen worden. Volg daarvoor de instructies op de tafel.



We zijn open tot één uur ’s nachts en we sluiten stipt.

SAMEN

houden we van voetbal,
strijden we dat sporten kan blijven doorgaan,
houden we Covid-19 buiten door deze regels altijd te volgen:

