Gezondheidsmaatregelen

Micromeeting Julien Schots
1. ALGEMENE MAATREGELEN

- Het evenement vindt plaats achter gesloten deuren.
- Herinnering aan de sanitaire regels: handen wassen, niet kussen, geen handen schudden en
bewaar de sociale afstand van 1,5 meter.

- Het dragen van een mondmasker is verplicht voor iedereen, behalve tijdens het sporten.
- Een lijst van de aanwezige personen, bestaande uit achternaam, voornaam, telefoonnummer en
e-mailadres, wordt bewaard om contact tracing in geval van besmetting mogelijk te maken.
Deze gegevens worden enkel gebruikt in de strijd tegen COVID-19. Ze worden vernietigd na 14
kalenderdagen. Indien een aanwezige uitdrukkelijk weigert zijn toestemming te geven, wordt de
toegang tot het evenement geweigerd.
- Er zal een beperkte drankverkoop zijn. In de wachtrij is een afstand van 1,5 meter verplicht.
2. ATLETEN

- Het dragen van een mondmasker is voor iedereen verplicht, behalve voor atleten tijdens
warming-up, competitie en cooling-down.

- In de callroom moeten atleten een mondmasker dragen tot hun vertrek naar de start.
- Atleten moeten hun gezondheidstoestand zelf beoordelen en thuisblijven bij één van de
-

-

gekende symptomen zoals koorts, hoesten, ademhalingsproblemen, smaak-en/of reukverlies,
keelpijn en/of darmklachten.
Het aangepaste tijdsschema zorgt ervoor dat het aantal atleten dat tegelijkertijd aanwezig is op
de site wordt beperkt.
Atleten arriveren zo laat mogelijk (ten vroegste 70 minuten voor de start van hun wedstrijd) en
keren na hun wedstrijd zo snel mogelijk huiswaarts. Gedeeld vervoer wordt afgeraden als je niet
in dezelfde competitie aantreedt.
De aanmeldingstafel wordt voorzien op het grasveldje van de scouts.
Atleten krijgen een polsbandje.
De callroom bevindt zich aan de ingang via het bos. Er zijn boxen voorzien om de persoonlijke
spullen te leggen. Atleten moeten de box uiterlijk 10 minuten na de wedstrijd leegmaken (zie
sporttechnisch uurrooster). Deelnemers aan de kampnummers mogen hun zak meenemen naar
de stand.
Springnummers: vóór en tussen elke poging moeten de atleten verplaatsingen vermijden en
een onderlinge afstand van minimaal 2 meter aanhouden.

3. TRAINERS

-

Enkel toegang tot de trainerszone wanneer vooraf geregistreerd, dit kan tot 26 augustus 20:00.
Via: https://forms.gle/vE4nG9E5K4c4VoRv7
De aanmeldingstafel wordt voorzien op het grasveldje van de scouts.
Trainers krijgen op vertoon van hun identiteitskaart een polsbandje.
De ingang tot de trainerszone bevindt zich bij de voetbalkantine en zal enkel verleend worden
indien in het bezit van het polsbandje tijdens de wedstrijd van zijn/haar atleet.
- Trainers kunnen op het voorziene gedeelte hun atleet aanmoedigen en dienen het circulatie plan
te volgen.

