LAATSTE
STAND
VAN ZAKEN

EXITSTRATEGIE
COVID-19 VOOR
ATLETIEKCLUBS

Beslissingen Nationale Veiligheidsraad (3 juni 2020)
De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om vanaf 8 juni 2020 de
maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19 virus te versoepelen in het kader van fase 3 van de exitstrategie. Vanaf 1 juli,
wanneer fase 4 van start gaat, volgen nieuwe versoepelingen. Hieronder geven we een overzicht van de nieuwe maatregelen.

Algemene richtlijnen
⬤ Wie verkouden is, hoest, keelpijn of andere ziekteverschijnselen heeft,
moet thuisblijven of wordt naar huis gestuurd.
⬤ Wij raden expliciet af dat risicogroepen op de training aanwezig zijn
als atleet, trainer of bestuurder. Dit zijn personen ouder dan 65 jaar,
diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen en personen met een verzwakt immuunsysteem.
⬤ Indien atleten met de auto gebracht worden gebeurt dit volgens het
“Kiss & Ride” principe, waarbij een duidelijk uur wordt afgesproken om
geen samenscholing aan de uitgang te veroorzaken.
⬤ Hou steeds contact met de lokale overheid om af te spreken of er lokale richtlijnen zijn bovenop de federale richtlijnen.
⬤ Koop het nodige hygiënisch materiaal aan. Bestel voldoende voorraad en maak afspraken over wie de stock beheert. Meer info hierover
vind je terug in onze algemene richtlijnen op Corona & atletiek.

ALGEMENE
INFORMATIE

VOOR ATLETIEKCLUBS
Fase 3: Wat wordt mogelijk vanaf 8 juni?
⬤ Trainingen kunnen zowel outdoor als indoor plaatsvinden.
⬤

Fitness- en krachtlokalen mogen opnieuw open.

⬤ Alles blijft onderhevig aan enkele beperkende voorwaarden:
⬤
⬤

⬤

⬤

⬤

⬤
⬤

Kleedkamers en douches blijven gesloten
Sporten in groep kan voorlopig enkel in georganiseerd verband,
met maximum 20 personen (=sportbubbel), inclusief een verplichte
sportbegeleider.
Bij de sportactiviteiten moet nog steeds social distancing worden
gewaarborgd (minstens 1,5 meter afstand houden), behalve voor
kinderen tot en met 12 jaar.
Dit betekent dat materiaal niet gedeeld mag worden en aflossingen en partneroefeningen nog niet mogelijk zijn voor personen ouder dan 12 jaar.
Enkel atleten en trainers krijgen toegang tot de accommodatie
voor de duur van de training, er worden geen toeschouwers toegelaten. Iedereen blijft de kortst mogelijke tijd op de club.
Verplicht gebruik van een mondmasker voor trainers en toezichters.
De club heeft tijdens elk trainingsmoment een toezichter ter plaatse die zorgt dat iedereen de hygiëne- en veiligheidsregels naleeft.
Deze persoon zet de hygiëne-sets klaar voor elke groep en ziet erop
toe dat deze regelmatig en correct gebruikt worden, en ontsmet na
de training al het materiaal. Deze persoon mag niet tezelfdertijd
trainer of atleet zijn en behoort niet tot een risicogroep.

⬤ De horeca kan terug opstarten, waardoor de kantines ook opnieuw
mogen openen. Meer info hierover vind je op onze pagina Corona &
atletiek.

Fase 4: Wat wordt mogelijk vanaf 1 juli?
⬤ Alle sportactiviteiten kunnen hervat worden, zonder dat social distancing moet toegepast worden.
⬤ Kleedkamers en douches worden opnieuw toegankelijk.
⬤ De trainingsbubbel kan vergroot worden tot maximum 50 personen.
⬤ Competitie is mogelijk met een onbeperkt aantal deelnemers en max
200 zittende toeschouwers.
⬤ De annulering van alle competities door de federatie tot eind juli blijft
van kracht.
⬤ Sportkampen zijn opnieuw mogelijk in bubbels tot 50 deelnemers.
Meer info hierover vind je op onze pagina Corona & atletiek.

