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Beslissingen Nationale Veiligheidsraad 23/7

De werkgroep overloopt de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad vanmiddag,
deze besliste onder andere dat er geen versoepeling komt op het aantal toeschouwers
op sportwedstrijden, dit blijft op 400 voor outdoorwedstrijden. Mondmaskers worden
verplicht op drukke openbare plaatsen en er wordt meer ingezet op contact tracing in
de horeca. Daarnaast wordt er meer gewicht gelegd op het lokale niveau voor het
nemen van snelle maatregelen.
We hebben ook een definitie van de overheid gekregen over toeschouwers, waarin
letterlijk geschreven staat dat atleten die na hun wedstrijd plaatsnemen in de
publiekszone ook als toeschouwer geteld moeten worden. Enkel als je een atletenzone
kan scheiden van de publiekszone, hoeven deze atleten niet bij de toeschouwers
geteld worden.
Sowieso zitten de cijfers in stijgende lijn en verwachten we dat de organisatie van
atletiekwedstrijden de komende weken onder druk zal komen (veel deelnemers,
toeschouwers en medewerkers).
Clubs die na het afsluiten van hun inschrijvingen meer dan 250 deelnemers hebben
worden verplicht om slechts 1 toeschouwer of trainer per deelnemer toe te laten. Zij
kunnen best een unieke code naar elke atleet mailen (vb. nummering 1-400) die
gelinkt wordt aan de naam van de deelnemende atleet.
Deze lijst ligt klaar aan de ingang, daar kan slechts één toeschouwer gebruik maken
van de unieke combinatie code-atleet.
Andere mogelijkheid is dat er een gat van 1,5u gecreëerd wordt (vb. voormiddagnamiddag) zodat we dit als twee aparte groepen kunnen beschouwen en de capaciteit
verdubbeld wordt.
Het systeem van permanente toegangskaarten kan in deze context niet automatisch
toegang geven tot een wedstrijd, maar wel enkel als deze persoon de unieke code van
een atleet gebruikt. De toegang voor de permanente kaarthouders blijft wel gratis.
Om het aantal personen rond de piste te beperken, moeten atleten meteen na hun
wedstrijd naar huis gaan.
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Gebruik mondmaskers

De werkgroep verplicht het gebruik van een mondmasker op en rond de piste. Er zijn
slechts twee situaties waarop je je mondmasker mag uitdoen: als atleet tijdens je
wedstrijd en het opwarmen/uitlopen, en als toeschouwers wanneer je zittend
consumeert aan de horeca.
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Sommige gemeenten (vb. Deinze, organisator KVV Sch) hebben een mondmasker
verplicht in alle openbare ruimtes, maar wat met atleten die opwarmen op de
openbare weg (of de Brielmeersen)? Dit kunnen zij best aftoetsen met het lokaal
bestuur.
Voor het BK AC was er sprake van 4 tribunes met telkens 800 toeschouwers, maar in
de huidige context is het mogelijk dat we slechts 400 toeschouwers kunnen toelaten.
Het is echter onduidelijk welke overheid bevoegd is om de toelating te geven.
Contact tracing

Het systeem met de contact tracing-kaartjes voor toeschouwers blijft voor alle
wedstrijden nodig, alle toeschouwers moeten hier naam, GSM-nummer, uur van
aankomst en vertrekuur invullen.
Deze kaartjes zullen we verder uitwerken en ter beschikking stellen op atletiek.nu, zo
kunnen zij dit op voorhand invullen en meenemen naar de wedstrijd.
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Volgende vergadering

De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 4 augustus om 20.00u.
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