ALGEMENE REGELS BZVC CORONA
Wat staat er in het ministerieel besluit?
Vanaf 1 september vervallen de huidige coronamaatregelen bij het sporten en bij de
organisatie van sportactiviteiten. Er blijven wel nog enkele controlerende
maatregelen voor publiek en voor beheerders van sportinfrastructuur over.
Ook lokaal kunnen er strengere regels gelden.

Welke regels gelden voor het seizoen 2021-2022?


Speel niet als jij of een huisgenoot recent Corona symptomen had: geur- en
smaakverlies, vermoeidheid, spierpijn, koorts, hoest.



Moet je hoesten of niezen, doe het dan in je elleboog.



Gebruik enkel je eigen drinkfles en handdoek.



Geef en aanvaard geen kussen, knuffels, handen, schouderklopjes of high fives.
Dit geldt voor medespelers, tegenspelers en scheidsrechters en dit voor, tijdens
en na de wedstrijd.



Was of ontsmet je handen bij het binnenkomen en bij het verlaten van de
sportzaal (aan ingang of in de kleedkamer).



Probeer handcontact met de bal te vermijden. (Gebruik zoveel mogelijk je voeten
bij het klaarleggen van de bal bv. bij stilstaande fase)



Probeer op de bank (trainer, wisselspelers) zoveel mogelijk afstand te bewaren
en eventueel een mondmasker te dragen.



Publiek houdt 1,5 meter afstand en draagt een mondmasker.



Hou je aan de specifieke richtlijnen van de sportzaal. Zij hebben vaak regels
i.v.m. het gebruik van de douches, éénrichtingsverkeer in de gangen, ontsmetten
van voorwerpen, … Als thuisploeg ben je verantwoordelijk om de regels mee te
delen met de bezoekende ploeg.



In contact met andere personen (zaalwachter, tegenspelers, scheidsrechter)
draag je een mondmasker en hou je 1,5 meter afstand.



Deelnemers die zich niet aan de regels houden horen niet thuis in de sportzaal.
Een sanctie (administratieve boete) kan dan gegeven worden. Bij herhaaldelijk
negeren van de regels, kunnen er strengere sancties genomen worden.

Wat kan je nog extra doen als ploeg?


Stel een corona-verantwoordelijke aan (bv. de terreinverantwoordelijke). Deze
persoon zorgt ervoor dat de maatregelen nageleefd worden.



Spreek medespelers, tegenspelers, … erop aan als zij zich niet aan de regels
houden.



Beperk de tijd in de sportzaal, blijf niet langer dan noodzakelijk.



Neem extra voorzorgsmaatregelen bij personen uit de risicogroep.

Wat moet je doen als er een speler positief heeft getest op COVID-19?


De speler volgt de richtlijnen in verband met quarantaine, contacttracing en
testing. De speler brengt zijn eigen team op de hoogte, de medespelers volgen
de correcte richtlijnen in verband met quarantaine en testing op (https://covid19.sciensano.be/nl/procedures/maatregelen).



Contacteer zo snel mogelijk het bestuur van BZVC via laura.alleman@telenet.be
met de vermelding van de naam van de positief geteste persoon met een bewijs
van een positieve test. Deze persoonlijke gegevens zullen niet worden gedeeld
met andere personen.



Indien er binnen de 48u voor het positieve testresultaat een wedstrijd gespeeld
werd, wordt de tegenploeg door het bestuur gecontacteerd met de melding dat
er ‘een tegenspeler’ positief testte op het corona-virus. Zij volgen de correcte
richtlijnen in verband met quarantaine en testing op (https://covid19.sciensano.be/nl/procedures/maatregelen).

Wat als de maatregelen opnieuw verstrengd worden?


We volgen de richtlijnen van het Overlegcomité strikt op. Als er beslist wordt om
de wedstrijden tijdelijk niet meer te laten doorgaan, dan kan het zijn dat
wedstrijden worden uitgesteld of geannuleerd.



De uiterste speeldatum voor wedstrijden is bepaald op 31 mei 2022.



Indien het seizoen tijdelijk wordt stopgezet (beperkte periode) dan worden de
afgelaste wedstrijden zo snel mogelijk ingehaald.



Indien de periode van afgelaste wedstrijden te lang duurt en alle wedstrijden niet
herpland kunnen worden, dan kan de competitie stopgezet worden.

