Beste Sportclubs

Vanaf morgen verandert er opnieuw het een en ander inzake coronaregels in de sportwereld.
Hieronder zetten we even de belangrijkste op een rijtje.

Algemene regels

Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op
een normale manier plaatsvinden. Er gelden wel enkele controlerende maatregelen voor
publiek en met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur. We
sommen ze hier voor je op.

o

o
o
o
o

Van zodra je een indoor sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een
mondmasker dragen. Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen,
tribunes en kleedkamers (behalve in de douche).
Je mag het mondmasker tijdelijk afzetten om iets te eten of te drinken.
Trainers houden het mondmasker op. Ook wisselspelers tijdens een wedstrijd dragen
een mondmasker
Tijdens het sporten moet je geen mondmasker dragen
Het mondmasker is niet verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van
toepassing is, met uitzondering van het personeel van fitnesscentra en van inrichtingen
en plaatsen waar horeca-activiteiten uitgeoefend worden

Publiek (onder voorbehoud van bevestiging op 29/10)

Er zijn geen beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 200 personen en
outdoor onder de 400 personen blijft. Houd wel rekening met de algemene verplichtingen
voor het dragen van een mondmasker in publiek toegankelijke indoorinfrastructuur.

Bij meer publiek heb je als organisator twee opties. Je kan werken met of zonder Covid Safe
Ticket. Meer info hierover kan je terugvinden op https://www.sport.vlaanderen/sporten-intijden-van-corona/

Indoor infrastructuur (voor eigenaars van infrastructuur)

Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit
beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als
leidraad.
Volgens het federale MB moet je verplicht CO2-meters plaatsen in alle besloten
gemeenschappelijke ruimtes van inrichtingen die tot de sportsector behoren, met inbegrip van
de fitnesscentra, waar meerdere mensen zonder mondmasker samenkomen voor een periode
van langer dan 15 minuten. Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de
kleedkamers hieronder (met uitzonderingen, zie verder)
Individuen of sportgroepen mogen de kleedkamer niet langer dan 15 minuten gebruiken
Je moet een vrij tijdslot inlassen waarin individuen/sportgroepen de kleedkamer niet mogen
gebruiken om maximaal te kunnen verluchten/ventileren.
Tijdens het gebruik van de kleedkamer houden de gebruikers het mondmasker zoveel
mogelijk op (behalve tijdens het douchen).
Ook hier verwijzen we voor meer info naar https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijdenvan-corona/

Indien er nog vragen zijn kunnen jullie zoals steeds terecht op info@aalstsport.be.

Met vriendelijke groeten,
AALST SPORT
Kapellekensbaan 8, 9320 Erembodegem
tel. 053 77 9300

