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CORONAMAATREGELEN

Wij volgen, waar mogelijk, de regels van op de website van Basket Vlaanderen. Hieronder
toch enkele meer clubgerichte maatregelen:
1) Wie ziek is of zich niet goed voelt blijft thuis.
2) Het dragen van een mondmasker is verplicht in alle openbare gebouwen. Dit betekent dat
iedereen ouder dan 12 jaar in de gang, kleedkamer, ingang, toiletten, op de tribune, in de
cafetaria, enz. van de sporthal een mondmasker moet dragen. Personen die geen
mondmasker dragen, wordt de toegang tot de sporthal geweigerd.
3) Gelieve de routemarkeringen te volgen zodat er zo weinig mogelijk volk elkaar moet kruisen
bij het beëindigen en starten van opeenvolgende wedstrijden.
4) Iedereen ontsmet zijn handen bij het binnenkomen van de zaal, vlakbij de ingang staat er
ontsmettingsgel.
5) Wij vragen u ook om uw aanwezigheid te registreren, dit kan via de QR code aan de ingang of
aan de tafel waar de ontsmettingsgel staat.
6) De gemeente Erpe-Mere laat voorlopig geen gebruik van de kleedkamers en douches toe.
Voor seniorenploegen wordt er een uitzondering gemaakt omdat de kleedkamers achteraf
door het bestuur ontsmet kunnen worden.
7) Bezoekende supporters zijn toegelaten. Hou zoveel mogelijk afstand van andere
supporters/bezoekers. Volg het circulatieplan in de sporthal. Op de tribune mogen mensen uit
dezelfde bubbel samenzitten. Mensen die niet behoren tot dezelfde bubbel dienen
1,5 m afstand te houden. Het aantal toegelaten supporters/bezoekers is vastgelegd op
maximaal 100
8) Eigen drinkfles: Elke speler brengt zijn/haar eigen drinkfles mee. Op vraag van de gemeente
Erpe-Mere wordt ons immers afgeraden om waterflessen aan te bieden aan onze eigen en
bezoekende ploegen.
9) Ook officials dragen een mondmasker aan de wedstrijdtafel en ontsmetten
hun handen voor elke match (en minimaal voor 1ste Q en voor 3de Q). Aan de
wedstrijdtafel is alcoholgel voorzien voor refs, coaches en officials. Vul zoveel
mogelijk het wedstrijdblad op voorhand in. De klok, de tablet en 24 sec worden door
één thuisofficial ontsmet na gebruik. Bij de tablet wordt zoveel mogelijk met de stylus
gewerkt. Opgelet: spray nooit rechtstreeks ontsmettingsmiddel op de tablet of
elektronisch materiaal maar breng het aan met een doekje. De stoelen voor
spelersvervanging worden op 1,5 m van de wedstrijdtafel geplaatst.
10) Voor en tijdens de match: Spelers en coach wachten om het plein te betreden tot de
ploegen van de vorige wedstrijden het plein hebben verlaten en de spelersbank
ontsmet is. Bij de opwarming worden maximum 3 ballen gebruikt die daarna ontsmet
worden. Er worden geen handen gegeven aan tegenstander, refs, officials.
11) Na de match: de ploegverantwoordelijke van elke ploeg duidt een ouder/speler aan
om de spelersbanken van de thuis- en uitploeg te ontsmetten onmiddellijk na de
wedstrijd. Na de wedstrijd verlaten alle spelers zo snel mogelijk het plein. (volg
eenrichtingsverkeer)
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12) Besmetting vastgesteld? Wanneer een speler, ref, coach, official of supporter/bezoeker
COVID-positief test, dan verwittigt het bestuur iedereen die zich registreerde op
de bewuste wedstrijd.
13) Mocht u nog vragen hebben kan u Pascal Van den Bossche contacteren, de corona
verantwoordelijke van de club via mail pascalvandenbossche@gmail.com

BC Black Boys Erpe-Mere wenst jullie allemaal een gezond en sportief seizoen toe en graag tot
binnenkort. Dankzij jouw medewerking kunnen we onze favoriete sport veilig blijven uitoefenen!

