Protocol gebruik sportaccommodaties en kleedkamers
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Sporten gebeurt in georganiseerd verband in een gelimiteerde groep van maximaal 50 personen,
inclusief een verplichte sportbegeleider, zowel indoor als outdoor.
De verplichte afstandsregels vallen weg binnen die vaste sportbubbel tijdens een bepaalde
sportactiviteit en tijdens deelname aan een sportwedstrijd. Dit maakt dat ook sportvormen met
onderling contact toegelaten zijn.
Tussen de verschillende sportbubbels moeten de afstandsregels wel gerespecteerd worden. Om te
voorkomen dat er te veel mensen aanwezig zijn in een indoor sportaccommodatie, geldt er een
maximumcapaciteit. Bij een klassiek basketbalterrein of unit is dat 20 personen.
Voor bepaalde sporten waarbij er nauwelijks of geen kans is op onderlinge interactie en lichamelijk
contact geldt deze maatregel niet. Bij dergelijke activiteiten binnen een afgebakende zone voor één
persoon, is een sportoppervlakte van minimaal 10m² per aanwezige sporter voldoende. Deze
uitzondering is relevant bij sporten zoals dans, toestelturnen of baantjeszwemmen.
De stad stelt haar sportzalen, zwembaden, voetbalaccommodaties, beachvolleyterreinen en het
multisportterrein ter beschikking van de clubs en andere gebruikers. Alle accommodaties zijn
voorzien van een circulatieplan waardoor iedereen de afstandsregels kan respecteren. Volg de
looplijnen zoals aangeduid in de accommodaties.
Blijf voldoende aandacht schenken aan de algemene preventiemaatregelen. De hygiënemaatregelen
blijven essentieel:
• Was of desinfecteer je handen voor en na het sporten en bij aankomst in de
sportaccommodatie.
• Geef geen hand of zoen bij een begroeting.
• Kom niet sporten als je ziektesymptomen vertoont.
• Desinfecteer sportmateriaal zowel voor als na gebruik.
• Hou anderhalve meter afstand, behalve tijdens de sportactiviteit in de sportbubbel.
• Wees extra voorzichtig in contacten met risicogroepen.
Voor de ontsmetting van de grote sportmaterialen van de accommodaties voorziet de stad
desinfectiemateriaal. Voor het eigen clubmateriaal moeten clubs dit zelf voorzien.
Gebruik de inkomhal niet als verzamelplaats. Sporters mogen na de sportactiviteit dus niet blijven
hangen en moeten zo snel mogelijk naar huis. Ouders wachten steeds buiten. Sporters mogen ten
vroegste 20 minuten voor de start van hun activiteit de accommodatie betreden om naar de
kleedkamers te gaan. Wanneer je geen gebruik maakt van de kleedkamer, betreed je de
accommodatie zo kort mogelijk voor de start van de activiteit. Buiten hou je anderhalve meter
afstand, behalve binnen de eigen gezinsbubbel of met de bubbel van 5 vaste personen.
Er geldt een verplichte registratie voor sportactiviteiten. De club is verantwoordelijk voor het
bijhouden van een aanwezigheidslijst. Bij elke activiteit noteer je de naam en het telefoonnummer of
mailadres van de deelnemers. Die gegevens mogen enkel gebruikt worden in kader van contact
tracing en moet je na 14 dagen vernietigen.

Sportwedstrijden kunnen plaatsvinden, ook bij die sporten waar 1,5 meter afstand niet kan worden
gegarandeerd. Er geldt een limiet van 200 deelnemers. Wanneer je een sportwedstrijd organiseert
voor meer dan 200 deelnemers of op de openbare weg, heb je toelating van de stad nodig.
Sport Vlaanderen adviseert om wedstrijden te organiseren zonder publiek. Algemeen geldt dat bij
indoorwedstrijden maximaal 100 toeschouwers aanwezig mogen zijn. Buiten zijn dat er maximaal
200. Mondmaskers zijn verplicht. Lees zeker de protocollen van Sport Vlaanderen na.
Het is verplicht om een mondmasker te dragen in alle publieke gebouwen, dus ook de
sportaccommodaties. Deze verplichting geldt in het hele gebouw, behalve in de sportruimte tijdens
het sporten zelf en in de kleedkamers. De enige uitzondering zijn de zwembaden. Daar hoef je na het
omkleden in zwemkledij je mondmasker niet te dragen tot aan het zwembad en mag je het
achterlaten in de kleedkamer. Zorg er wel voor dat er altijd 1,5 meter afstand gehouden kan worden.

Gebruik kleedkamers
Clubs en gebruikers mogen kleedkamers en douches gebruiken. Elke sportbubbel krijgt een
kleedkamer toegewezen waar ze 20 minuten voor en 20 minuten na de reservatie gebruik van
kunnen maken. Indien het niet noodzakelijk is, maak dan geen gebruik van de kleedkamers en
douches, om te vermijden dat mensen elkaar moeten kruisen. Het is aangeraden om je in sportkledij
naar de sportaccommodatie te verplaatsen. Ook na het sporten blijft het aangeraden thuis te
douchen.
Wanneer je gebruik maakt van de toegewezen kleedkamers, moet er per sportbubbel een
verantwoordelijke zijn voor de reiniging en ontsmetting van de kleedkamers en douches, zowel voor
als na gebruik van de kleedkamer.
Concreet houdt dat in:
• Ontsmet alles waar veel contact mee geweest is: doucheknoppen, banken, deurklinken,
waterkraantje…
• Als de douches gebruikt worden, reinig je de douchevloer met een aftrekker.
Er wordt in elke kleedkamer ontsmettingsmateriaal voorzien voor de gebruikers. Medewerkers in de
accommodaties ondersteunen en controleren de reiniging en ontsmetting.
Deze maatregelen nemen we om sportbeoefening te kunnen blijven garanderen. Wanneer inbreuken
worden vastgesteld, kunnen we een volgende reservatie weigeren.
Uitzondering: In het Sportcomplex Kessel-Lo staan we gebruik van de kleedkamers enkel toe voor
gebruikers van de sporthal, niet voor gebruikers van de dans- en vechtsportzaal. Op die manier
beperken we het kruisen van de verschillende sportbubbels zoveel mogelijk.

