PROTOCOL NA COVID 19
Scholen, clubs, groepen

Om de nodige veiligheid en hygiëne te garanderen, heeft Sportoase een protocol uitgewerkt dat geldt in al
onze Sportoase centra. Sportoase benadrukt het belang van het strikt naleven van de maatregelen uit dit
protocol om de veiligheid en hygiëne van al onze bezoekers en medewerkers te garanderen.
Algemene preventieve maatregelen
Wanneer de Veiligheidsraad het signaal geeft dat zwembaden terug open mogen, dan is dit onder strikte
voorwaarden. Sportoase heeft hiertoe de volgende maatregelen genomen:
 Informatiebord met richtlijnen voor klanten aan de buitendeur:
o Houd 1,5m afstand
o Blijf thuis als je ziek bent
o Ontsmet je handen regelmatig
o Contactloos betalen of B/C
o Gebruik van handdoek verplicht
o Beperk de tijd in de omkleedruimtes
 Klanten dienen bij de ingang van het centrum de temperatuur laten meten via het desbetreffende
apparaat:
 Groene kleur: U mag verder het centrum betreden
 Rode kleur: U mag het centrum, wegens gevaar voor de algemene gezondheid, niet betreden
 Aansluitend dient u uw handen te ontsmetten aan het desbetreffende apparaat
 Mondmasker is verplicht in alle publieke ruimtes:
 Inkomhal;
 Sanitaire voorzieningen;
 Gangen.
 In alle andere ruimtes is de correcte verluchting voorzien om een veilige sportomgeving te
waarborgen.
 In de gehele site wordt er maximaal gestreefd naar gescheiden paden voor in- en uitgang van de
verschillende zones.
Maatregelen sporthal:
 Maximaal aantal sporters te berekenen volgens richtlijn overheid.
 Contactsporten zijn niet toegelaten
 Enkel beschikbaar na reservatie
 Aanmelden aan onthaal :
o Klanten melden zich aan op basis van hun reservatie
o Klanten krijgen terrein toegewezen
o Er worden geen kleedkamers toegewezen en mogen ook niet gebruikt worden
o Betaling enkel via B/C (indien van toepassing)
 Traject naar sporthal , pijlen voorzien met scheiding van ingang en uitgang.
 Gebruik sporthal:
o Stickers op de grond die herinneren aan de “Healthy distance”
o Enkel gebruik van sportunit volgens toegewezen reservatie aan de infobalie
o Gebruikt sportmateriaal wordt onmiddellijk ontsmet met het aanwezige
ontsmettingsmateriaal door de club/school/groep
 Na de training gaan alle deelnemers onmiddellijk naar buiten.
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PROTOCOL NA COVID 19
Scholen, clubs, groepen
Afspraken specifiek voor scholen, clubs en groepen
 Elke club/school/groep voorziet aanvullend aan dit protocol van Sportoase een eigen protocol met
daarin de richtlijnen van de overheid / sportfederatie / overkoepelend orgaan die van toepassing
zijn op haar eigen specifieke activiteit.
 Dit protocol en het eigen protocol dienen ondertekend aan de centrummanager bezorgd worden
alvorens er een activiteit in Sportoase mag uitgevoerd worden.
 Enkel het gebruik van de toegewezen accommodatie is toegestaan. Hier wordt geen enkele
uitzondering op toegestaan
 Een clubverantwoordelijke/leerkracht/begeleider is steeds aanwezig als aanspreekpunt voor
Sportoase en kijkt toe op het naleven van de richtlijnen.
 De aantallen voor groepen en deelnemers dienen concreet gemaakt te worden volgens het
trainingsoppervlak en de opgelegde richtlijn van de overheid.
 Strikte scheidingen voorzien tussen de verschillende groepen.
 Enkel leden van de eigen school/club/groep worden toegestaan.
 Na de les/training vertrekt iedereen onmiddellijk terug uit Sportoase.
 Geen toeschouwers bij de les/training.
 Geen wedstrijden toegestaan.
 Elk incident wordt gemeld aan Sportoase en de gemeente
o Zieke spelers/trainers
o Afwijking van de afspraken door een betrokkene
o Moeilijkheden met derden
 Sportoase behoudt zich het recht om de activiteiten stil te leggen indien afspraken niet worden
nagekomen of indien wij andere richtlijnen van de overheid ontvangen.
Gelezen en goedgekeurd
“de gebruiker” verklaart uitdrukkelijk dat zijn aangestelde (begeleiders, toezichters, enz..) volledig op de
hoogte zijn van de in dit protocol gemaakte afspraken in zoverre deze betrekking hebben op het gebruik en de
veiligheid van de infrastructuur en het materiaal van “Sportoase”.
Door ondertekening van dit document verklaar ik me als klant van Sportoase akkoord dat mijn persoonlijke
gegevens worden bijgehouden en verwerkt in overeenstemming met de GDPR-wetgeving.

Voor kennisname en akkoord,

Club/School/Groep: Karateclub Samoerai Leuven vzw
Naam: Ludo Binnard (Secretaris)

Pagina 2

Printed : 11/06/2020

