Covid 19 voorschriften bij KSVO – versie 4/8/2020
Algemeen
• Wij houden ons aan de maatregelen opgelegd door de Nationale
Veiligheidsraad, de overheid en het gemeentebestuur. Het niet naleven kan
aanleiding geven tot een GAS-boete.
• Het dragen van een mondmasker (vanaf 12 jaar) binnen het volledige
domein is verplicht.
Inkom
• IEDEREEN is verplicht
o zijn handen te ontsmetten aan de dispenser bij het betreden van de ingang
aan het KSVO ticket house
o zich te registreren. Dit kan online met de QR-code die beschikbaar is aan de
ingang. Indien niet mogelijk moet het met pen en papier in de kantine.
• Bij het verlaten van KSVO wordt aangeraden om terug de handen te ontsmetten.
Kleedkamers
• In de kleedkamers worden geen ouders of begeleiders toegelaten enkel de spelers
en trainers.
• Bij het betreden van de kleedkamer is IEDEREEN verplicht de handen te
ontsmetten aan de dispenser.
• Douchen mag op vrijwillige basis maar we adviseren om dat zoveel mogelijk
thuis te doen
• In elke kleedkamer is er een afvalbak voorzien het is de bedoeling dat
IEDEREEN zelf zijn afval in de vuilnisbak gooit. Na het verlaten van de
kleedkamer kan er in principe geen afval/kledij achter gelaten worden.
• Na elke training/wedstrijd moet de kleedkamer vrij zijn na 30 minuten en
ontsmet zijn voor de volgende groep!!!
Chalet (kantine)
• IEDEREEN is verplicht zijn handen te ontsmetten aan de dispenser bij het
betreden van de ingang van de kantine.
• Alle voorwaarden betreffende horeca zijn van kracht.

Toiletten
• Handen wassen VERPLICHT na gebruik van het toilet.
o Papier om de handen te drogen is aanwezig>>elektrisch blaastoestel
VERBODEN.
o Afvalemmer gebruiken om papier in te werpen.
Trainingen
• Spelers mogen zich niet vroeger aanmelden in de kleedkamers dan is afgesproken
en de tijd dat we doorbrengen houden we zo kort mogelijk!
• Na ELKE training worden de doucheknoppen, zitbanken en deurklinken ontsmet
van de kleedkamer die toegewezen is.
o Trainers zijn hiervoor verantwoordelijk!!!
o Ontsmettingsmateriaal is voorradig in kleedkamer 7 (kleedkamer trainers)
• ER WORDEN GEEN WATERFLESSEN UITGEDEELD>>IEDEREEN
gebruikt zijn EIGEN bidon die kan gevuld worden aan de waterkraantjes ter
hoogte van de kleedkamers (speciale filter geplaatst).
Wedstrijden
• Na de wedstrijd gelden dezelfde regels als voor de trainingen.
o De kleedkamer van de bezoekers dienen ook ontsmet te worden.
▪ Het kan eventueel voorgesteld worden aan de bezoekers om die taak
over te nemen.
▪ De ploegverantwoordelijke of trainer BLIJVEN verantwoordelijk
voor het uitvoeren van de taken.
▪ Ontsmettingsmateriaal wordt ter beschikking gesteld aan de
bezoekers (kleedkamer 7).
o Spelers van A-kern en Postformatie krijgen de traditionele broodjes elk
AFZONDERLIJK verpakt. Hetzelfde voor de bezoekers.
• ER WORDEN GEEN WATERFLESSEN UITGEDEELD>>IEDEREEN
gebruikt zijn EIGEN bidon die kan gevuld worden aan de waterkraantjes ter
hoogte van de kleedkamers (speciale filter geplaatst).
Tribune
• Hier worden de voorschriften naar Covid 19 gevolgd!!!
o Speciale aandacht om afstand van 1,5 meter te behouden.
Receptie
• Geen receptie voor en na de wedstrijden.
Extra
• De hygiëne verantwoordelijke bij KSVO is ondervoorzitter Daniel Herpoel.
• Elke voormiddag worden alle kleedkamers en deurklinken extra ontsmet door een
KSVO medewerker.

