Maatregelen Covid-19
•

In overleg met de gemeente Stekene, Voetbal Vlaanderen en ISB is er beslist dat er
géén ouders worden toegelaten bij de trainingen.

•

Bij het afzetten en ophalen van de kinderen zijn mondmaskers verplicht voor iedereen
vanaf 12 jaar. We willen aandringen om deze momenten zo kort mogelijk te houden
en steeds anderhalve meter afstand te bewaren met anderen.
Indien er vragen zouden zijn voor de trainer, gelieve deze dan telefonisch te
behandelen.

•

Trainers en spelers vanaf 12 jaar zijn ook verplicht een mondmasker te dragen,
behalve tijdens de training.

•

De kleedkamers zij niet toegankelijk. De kinderen verzamelen ten vroegste 5min voor
de start van de training rechtstreeks op het oefenveld B waar ze worden opgewacht
door de trainer. Ben je vroeger aanwezig op het terrein, gelieve dan op de parking (in
de wagen) te wachten.

•

Bij het betreden van het oefenveld zijn spelers en trainers verplicht hun handen te
ontsmetten met de voorziene ontsmettingsgel.

•

Ook het materiaal zal voor en na de training ontsmet worden.

•

De toiletten zullen wel geopend zijn, dit enkel voor spelers en trainers.

•

Iedere speler brengt zijn eigen drinkfles mee.

•

Spelers en trainers worden gevraagd zoveel mogelijk onnodig fysiek contact te
vermijden. De trainingen zullen normaal verlopen maar high-fives of estafettes met
“handje-klap” zullen vermeden worden.

•

We zijn verplicht een registratie te organiseren van de aanwezigen. Vermits 1 iemand
per gezin volstaat, kunnen we ons Pro Soccer Data systeem gebruiken als
registratietool. We willen alle ouders vragen om (niet alleen nu maar ook gedurende
de rest van het seizoen) dit systeem te gebruiken om je aan- of afwezigheid aan de
trainer te melden.

•

De ploegen die op maandag en woensdag trainen, worden beschouwd als bubbel 1.
Ploegen die op dinsdag en donderdag trainen, worden beschouwd als bubbel 2.
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•

Indien iemand van de bubbel van de speler (ook milde!) ziekteverschijnselen vertoont,
vragen wij om de jeugdspeler niet te komen laten trainen.
Indien een speler ziek zou worden tijdens de training, zal deze worden geïsoleerd in
een kleedkamer waarna de ouders onmiddellijk worden verwittigd.
Indien iemand van de bubbel van de speler positief test op Covid-19, vragen wij u de
mensen van het jeugdbestuur te verwittigen.
In alle bovenstaande gevallen, zullen wij contact opnemen met de bevoegde instanties
om te bekijken wat de te nemen stappen zijn.

•

Tijdens de maand augustus zullen er geen oefenwedstrijden worden gespeeld, er
worden enkel trainingen georganiseerd.

Uit veiligheidsoverwegingen hebben we beslist dat ons eerste elftal + beloftenploeg niet zal
trainen in augustus. Op die manier vermijden we ook het contact met onze jeugdspelers.
Verder vragen wij om alle door de overheid opgelegde maatregelen strikt op te volgen om in
eerste instantie iedereen gezond te houden maar ook om de kinderen hun hobby te kunnen
laten uitoefenen.
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