Beste sportclub,
We zijn bijzonder blij, want het nieuwe schooljaar staat opnieuw voor de deur. Al zal de start van het
seizoen er ook bij jullie wellicht anders uitzien dan normaal. Om jullie leden/leerlingen op een veilige
manier te kunnen laten sporten in onze stedelijke zwembaden, vragen we je om rekening te houden
met onderstaande algemene coronamaatregelen:
•

De volledige clubwerking start op vanaf 1 september mits in acht name van de maximale
aantallen zoals verderop beschreven.

•

De schoolwerking start op vanaf 14 september mits in acht name van de maximale aantallen
zoals verderop beschreven.

•

Het is voor iedereen ouder dan 12 jaar verplicht om een mondmasker te dragen op het
openbaar domein, publiek toegankelijk domein en alle situaties waar de socialeafstandsregel van 1,5 meter niet gerespecteerd kan worden.
Tijdens een bezoek aan onze stedelijke zweminfrastructuur is het dragen van een
mondmasker dus verplicht tot in de kleedkamers. In de zwemhal dient er geen mondmasker
gedragen te worden.
Hierbij aansluitend is het dragen van een mondmasker is tijdens het training of
lesgeven niet verplicht.

•

Georganiseerde sportactiviteiten zijn toegelaten waarbij het totaal aantal toegelaten
sporters verschilt per sportlocatie aangezien er ook rekening dient gehouden te worden met
aspecten zoals de oppervlakte van de accommodatie, voldoende verluchting, etc. De
aantallen die van toepassingen zijn op jouw zwembad vind je hieronder in de mail bij de
specifieke maatregelen.

•

Gedurende het verloop van de sportactiviteit blijft een vaste bubbel behouden. Tussen
verschillende sportactiviteiten onderling hoeven dit niet steeds dezelfde personen te zijn.
Beperk wel de verschillende bubbels zoveel mogelijk binnen jullie werking.

•

Onderling contact is opnieuw mogelijk (vb: waterpolo) , maar bewaar waar het kan zoveel
mogelijk afstand.

•

Zwemmateriaal kan gebruikt worden, we vragen wel aan de scholen/clubs dit zelf te ontsmetten.
We stellen ontsmettingsmateriaal ter beschikking.

•

Het gebruik van kleedkamers is mogelijk maar wordt indien mogelijk wel ontraden. Alle bezoekers
worden verzocht om de tijd in de kleedkamers tot een minimum te beperken. Er wordt
desinfectiemateriaal met bijhorende instructies voorzien waarmee jullie voor gebruik zelf de
kleedkamers kunnen ontsmetten.
•

•

De verantwoordelijkheid voor de correcte registratie van alle bezoekers/leden/leerlingen ligt
bij de sportclub/school.

Tijdens reguliere trainingen & zwemlessen worden geen toeschouwers toegelaten.
Bij zwemlessen kunnen ouders/begeleiders (met mondmasker) maximaal tot in de kleedkamers hun
kind afzetten. Toegang tot de zwemhal of de tribunes is niet mogelijk.
•

Hou rekening met de aangebrachte looplijnen en vermijd onderling kruisen van verschillende
bubbels.

•

Cafetaria’s mogen open maar moeten de geldende horecarichtlijnen volgen, o.a. zittend
consumeren verplicht (dus niet aan toog staan), registratie verplicht, mondmasker verplicht
behalve aan tafel, max. 10 pers/tafel, …
Voor alle richtlijnen zie
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/coronavirus-gidsopening-horeca.pdf

•

De 1ste 14 dagen van september worden de scholen (en indien nodig de clubs) gecontacteerd
over de maximale aantallen die we op basis van het bezettingsrooster kunnen toelaten in het
zwembad. Onderstaande overzicht geeft de beschikbare maxima weer waarbinnen de
verschillende gebruikers geplaatst moeten worden. Deze aantallen zullen in overleg verdeeld
worden over de scholen/clubs die gelijktijdig gebruik maken van het zwembad.

Groot bad. + klein
bad

Sorghvliedt
Max 60 in de volledige zwemhal= klein + groot bad.
clubs = max 10 per baan
scholen = max 12 per baan

Aantallen zijn excl.
lesgevers/begeleiders

Bedankt alvast om rekening te houden met al deze maatregelen. We zijn ons ervan bewust dat dit
niet voor iedereen even gemakkelijk is, maar we hopen uiteraard op jullie volledige medewerking. Op
die manier kunnen we hopelijk corona snel verslaan. Niettemin wensen we jullie een gezond,
boeiend en sportief sportjaar toe!
Sportieve groeten
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