Mercurius BBC - draaiboek COVID 19

Algemeen:

- Alle sportinfrastructuur werd door de stad Antwerpen voorzien van markeringen en wegwijzers
-

om de looplijnen aan te duiden. De zalen zijn voldoende verlucht en de stad stelt handgel ter
beschikking in de inkomhal.
Kleedkamers en douches blijven gesloten. Spelers komen dus in sportkledij naar de sporthal.
Mercurius BBC voorziet bijkomend handgel in de sporthal en koortsthermometers.
Enkel spelers, coach, assistent-coach en eventueel de ploegafgevaardigde zijn toegelaten in de
sporthal. Een COVID verantwoordelijke, aangeduid door het bestuur, kan ook aanwezig zijn.
Ouders zijn niet toegelaten in de sporthal.
De richtlijnen van de gouverneur worden strikt toegepast.
We volgen de richtlijnen van Basketbal Vlaanderen.

Training (sporthallen Rooi 1, Rooi 2, Brilschans en Pulhof):

- Spelers, coach, ouders die hun kind komen afzetten, … dragen een mondmasker. Enkel -12
jarigen hoeven dit niet te doen.

- Spelers dragen sportkledij en hebben hun basketbalschoenen en een drinkbus water bij. Het is
niet toegelaten je basketbalschoenen al buiten te dragen (dit staat los van COVID).

- Spelers en coach komen 10 minuten voor de start van de training samen voor de ingang van de
-

-

-

sporthal. Iedereen wacht dus buiten. Niemand betreedt al de inkomhal. Je blijft bij je ploeg en
houdt afstand van eventuele andere ploegen of groepen.
Op aanduiding van de coach gaan spelers en coach samen naar binnen en ontsmetten hun
handen in de inkomhal. Als er voor de training een andere training doorging, wordt er pas binnengegaan als de vorige groep de sporthal heeft verlaten.
Spelers en coach volgen de aangeduide route naar de sporthal (looplijnen zijn gemarkeerd op
de grond).
Als je naast het veld waarop de training doorgaat, aangekomen bent, zetten de spelers hun
mondmasker af en bergen dit hygiënisch op (breng hiervoor een zakje mee). Coaches houden
hun mondmasker op.
Naast het veld wordt er van schoenen gewisseld.
Ploegen die het aangewezen vinden, kunnen van iedereen de temperatuur nemen met de thermometers die de club ter beschikking stelt (deze liggen in het materiaalkot).
Als er getraind wordt met het materiaal van de club, wordt dit tussen 2 trainingen ontsmet. De
club voorziet hiervoor het nodige ontsmettingsmateriaal. Als er getraind wordt met je eigen bal,
zorg je er zelf voor dat deze hygiënisch is. Je kan daarvoor het ontsmettingsmateriaal van de
club gebruiken.
De coach zorgt er voor dat spelers zich houden aan de geldende maatregelen.
Tijdens de training kunnen de handen regelmatig ontsmet worden via de handgel die Mercurius
ter beschikking stelt.
De training eindigt 10 minuten voor het normale einduur zodat er tijd is om de ballen te ontsmetten, van schoenen te wisselen, mondmaskers terug op te zetten (spelers +12), alles op te
ruimen en de sporthal samen te verlaten. Zo kan de volgende groep de sporthal op tijd betreden.
Ouders wachten voor de sporthal tot hun kind naar buiten komt.

