Beste sportvrienden,
Helaas is het aantal COVID patiënten terug volop aan het toenemen. Om de spreiding
te beperken dienen we een aantal maatregelen op onze NOORSE sites opnieuw aan te
passen. De maatregelen zijn opgesteld op basis van regels en aanbevelingen van de
federale overheid, de gemeente en voetbal Vlaanderen. Hierbij is onderscheid gemaakt
in regels voor de sportinfrastructuur en kantine gebruik.
Algemeen
Heeft u een van de covid-symptomen of een hoog risico contact en nog geen negatief testresultaat bekomen, kom dan niet
naar onze sites.
Sporten
Er zijn geen restricties opgelegd voor de voetballers tijdens de wedstrijd en de trainingen. Op de bank wordt wel aanbevolen om
mondmaskers te dragen.
Bezoekers terreinen
Ook hier geldt dat mondmaskers aanbevolen zijn. Vooralsnog geniet van de buitenlucht maar respecteer de social distancing.
Kleedkamers
Beperk de tijd in kleedkamers tot 15 min. Vanaf 12 jaar verplicht gebruik van mondmaskers. De kleedkamers hebben een
beperkte ruimte en social distancing is onmogelijk dus vandaar mondmasker. Douchen is toegelaten, maar direct na douchen
terug mondmasker op!
Wedstrijdbespreking, rust
Sterk aan te bevelen om dit bij het terrein te houden, in de buitenlucht, en niet naar de kleedkamers te gaan, tenzij bij regen of
koude. In de kleedkamers moet het mondmasker gedragen worden.
Verplaatsing naar andere wedstrijden
Bij het verplaatsen naar andere voetbalclubs willen wij aan de ouders/spelers vragen om voor het vervoer, in de wagen (beperkte
ruimte), zoveel mogelijk zelf te zorgen. Wanneer andere ouders kinderen meenemen, maak de nodige afspraken zodat bekend is
wie met wie meerijdt en tracht hierin zo weinig mogelijk te wisselen.
Kantine
Covidpas vanaf 16 jaar verplicht voor toegang kantine, laat dan ook spontaan je covid safe pas zien. Vergeet niet je ID kaart mee te
nemen. We controleren immers de toegang. Na het verkrijgen van uw drinken/eten raden wij u aan om terug buiten te gaan en op
het terras (buitenlucht) uw drankje te nuttigen.
Onderstaand is in schema weergeven wat in welke zone verwacht wordt.
Overal: gelden de algemene regels
Groen: geen restricties (op de velden)
Geel: geen restricties wel aan te raden gebruik mondmaskers +12 jaar (rond de terreinen en dug-outs (DG))
Oranje: Alleen toegang bij vertonen Covid safe pass voor +16 jaar. (Kantine)
Rood: verplicht mondmasker + 12 jaar (kleedkamers = kabines)
Zwart: aanbevolen mondmasker, ventileren in mate van het mogelijke, afspraken met ouders wie welke andere kinderen vervoerd.
Gearceerd verblijf Max. 15 minuten.
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