Protocol Sporthal Niel
vanaf 05.09.2020

Dit protocol bevat richtlijnen en adviezen om op een verantwoorde en veilige manier de sporthal te
heropenen.
Het eerste deel focust op de algemene aanpak, het tweede deel op de sporters, het derde deel op
de supporters en het vierde deel op het naleven van de maatregelen.
De richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad, Provincie Antwerpen en uw sportfederatie moeten te allen
tijde opgevolgd worden. Indien die richtlijnen strenger zijn dan primeren die op wat in dit protocol
beschreven wordt.
Het gemeentebestuur van Niel kan te allen tijde wijzigingen doorvoeren.
Als algemene regel geldt dat er steeds aandacht moet zijn voor afstand houden, hygiëne en beperken
van groepsvorming.
Gedurende eerste 14 dagen zal er door een zaalwachter toezicht gehouden worden op het naleven van
de Covid-19 regels

Algemene aanpak
De sportzaal gaat open maar gezien de architecturale problemen van onze sporthal zijn wij genoodzaakt
om de uren van het sporten te wijzigen, d.w.z.
- De club begint pas vijf minuten na de aangevraagde tijd zijn training en/of wedstrijd.
- De club beëindigd vijf minuten voor tijd zijn training en/of wedstrijd.
Wij hopen op jullie begrip hiervoor.
Kleedkamers en douches blijven gesloten.
Er worden enkel sportverenigingen/sporters van Niel of reeds enkele jaren thuisbasis in sporthal hebben,
zullen worden toegelaten. Sporadische en/of nieuwe reservaties worden niet toegelaten.
Iedereen is verplicht om een mondmasker te dragen. Dit mag enkel af gedaan worden in de sportzaa l ze lf
door sporters die intensief aan het sporten zijn. Trainers en begeleiders dienen steeds een mondmaske r
te dragen. Er wordt één begeleider per minderjarige toegestaan in de sportzaal.
Er worden geen supporters toegelaten, dit om vermenging met andere bubbels te vermijden.
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Een veilige infrastructuur voor sporters
De algemene maatregelen voor de bevolking in kader van Covid-19 gelden ook voor de sporters.
We vragen verantwoordelijk gedrag van de sporters, de ouders, hun trainers, de vrijwilligers
en bestuursleden.
Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt (bij niet-georganiseerde sporters is dit degene die
de zaal gereserveerd heeft) heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en zorgt ervoor
dat de deelnemers binnen de geldende kaders kunnen sporten.
De gemeente kan in overleg met de sportaanbieders aanvullende afspraken maken over hoe de eerste lijn
van handhaving in het sportcomplex vorm en inhoud moet krijgen.
Sommige sportfederaties leggen nog extra maatregelen op en die moeten eveneens door de clubs
nageleefd worden.
Iedereen is verplicht om een mondmasker te dragen. Dit mag enkel af gedaan worden in de sportzaal
zelf door sporters die intensief aan het sporten zijn.
AFSTAND HOUDEN

Hou waar mogelijk rekening met de 1,5 meter-regel tussen elke persoon.
Onthaal:
-

-

-

Sporters en niet-sporters verzamelen niet in de inkomhal. Zij kunnen verspreid buiten
wachten indien zij toch te vroeg zijn, maar er wordt aangeraden om ten vroegste 5 tot 10
minuten voor hun bezetting aan te komen aan de sporthal. Er mag ook niet recht voor de
inkomdeur verzameld worden. Er moet steeds minstens 1,5 m gewaarborgd kunnen worden
tussen de sporters die buiten komen en de sporters die staan te wachten.
Ouders komen niet in het sporthal. Zij zetten hun kind aan de schuifdeur af en halen
haar/hem daar terug op. Zij hebben een mondmasker op bij het afzetten en ophalen van
hun kind. De trainer neemt de sporters mee naar binnen.
Sporters mogen pas op het uur van hun bezetting het sporthal betreden.
Sporters moeten 5 minuten voor het normale einde van hun bezetting de sportinfrastructuur
verlaten hebben (dus uit de sporthal zijn).

Doorstroming:
-

Sporters HELFT B: naar binnen langs de middelste deur van de gang “kleedkamers” en via
dezelfde weg naar buiten. Bij het binnenkomen van de zaal blijven de sporters op HELFT B
Sporters HELFT A: naar binnen langs de deur in de inkomhal en via dezelfde weg naar buiten.
Sporters VOLLEDIGE zaal: naar binnen langs de inkomhal en via dezelfde weg naar buiten.

Capaciteit sportzaal:
-

-

-

Sportactiviteiten in georganiseerd verband (nl. door een club of een vereniging) kunnen
plaatsvinden met max. 50 personen. Dit steeds in aanwezigheid van een meerderjarige
trainer, begeleider of een toezichter.
Er dient ook steeds eveneens 30m² per sporter gewaarborgd te worden op basis van de
beschikbare sportoppervlakte. Voor bepaalde sporten waarbij er in normale
omstandigheden weinig interactie en lichamelijk contact is minimaal 10 m² toegestaan.
Een minderjarige sporter mag begeleid worden tot ingang door een volwassenen.
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-

-

Bij contactloos sporten waarbij steeds 1,5 m gewaarborgd kan blijven, mogen er maximum
50 sporters in de volledige sportzaal.
Dit aantal mag ook gebruikt worden voor sporten -12 jaar.
Opgelet, volg de federale en provinciale maatregelen ook op! Bijvoorbeeld, er mogen
momenteel maximum 10 sporters in een zaal voor ongeorganiseerde sporten.

Kleedkamers en douches:
-

Er mogen GEEN kleedkamers gebruikt worden. De sporters komen omgekleed naar
het sportcomplex en doen in de sportzaal hun sportschoenen aan.
Douches worden dus ook niet gebruikt, met uitzondering van zondagnamiddag voor een
competitiewedstrijd, dit biedt de mogelijkheid om de kleedkamer te reinigen en te
desinfecteren tegen maandagochtend.

Toiletten

-

Probeer zo weinig mogelijk gebruik te maken van de toiletten.
Toiletten zullen gescheiden worden en een duidelijke affichage krijgen door wie ze mogen
gebruikt worden:
- Sporters (Man)
- Sporters (Vrouw)
- Cafetariabezoekers

Opgelet! Wanneer u naar het toilet gaat, moet u een mondmasker aandoen.
HYGIËNE

Reiniging en desinfectie:
-

-

-

Het poetspersoneel geeft tijdens de werkuren extra aandacht aan oppervlakken en
voorwerpen die vaak worden aangeraakt zoals deurknoppen, toiletten,….
De sporters dienen ook zelf alles te reinigen, zowel de sportmaterialen die jullie gebruiken, als
de oppervlakken die jullie aanraken.
De toiletten die door de club gebruikt zijn, zowel mannen als vrouwen, dienen door een
verantwoordelijke van de club zelf ontsmet te worden. Dit gebeurt telkens op het einde van
hun trainings- of wedstrijdmoment.
Er zal ontsmettingsproduct en materiaal voorzien worden om de sportmaterialen
en contactoppervlakten te reinigen/ontsmetten.
Het ontsmettingsproduct en materiaal voor de zaal zal te verkrijgen zijn bij de zaalwachter, bij
zijn afwezigheid in de cafetaria.
Iedere vereniging/sporter zal ons de gegevens doorgeven van de persoon die als
verantwoordelijke voor het reinigen wordt aangeduid. Die gegevens mogen gestuurd
worden naar vrije.tijd@niel.be en dienen in ons bezit te zijn VOOR uw eerste bezetting.
In de inkomhal staat een desinfecterende gel. Iedereen die binnenkomt, dient zijn
handen te ontsmetten. Als het busje leeg is kan er een nieuwe bus verkregen
worden in het cafetaria.

Toiletten:
Er zal zeep aan de lavabo’s en papieren doekjes ter beschikking zijn om de handen nadien te
wassen.
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Sportmateriaal:
-

Het is de verantwoordelijkheid van de sporters om het materiaal na/voor gebruik
te ontsmetten.
De sporters blijven het materiaal zelf opstellen.

Ventilatie:
-

De ramen van de toiletten zullen de hele tijd geopend blijven.
Tijdens het sporten worden door de club opengezet en bij einde worden ze terug gesloten.
CONTACTGEGEVENS

Het registreren van contactgegevens bij trainingen en/of wedstrijden is verplicht. Daarom dient elke
vereniging/groep sporters een verantwoordelijke aan te duiden die bijhoudt welke sporters van zijn
groep in ons sportcomplex zijn komen sporten.
De naam en het telefoonnummer (of e-mailadres) dien je bij te houden in functie van contactonderzoek.
De gegevens moeten 4 weken lang bewaard worden en zullen enkel door ons opgevraagd worden voor de
doeleinden van de strijd tegen COVID-19.
Gelieve de naam van deze verantwoordelijke door te sturen naar vrije.tijd@niel.be VOOR uw eerste
bezetting.
MELDING

Sportverenigingen en sporters zijn verplicht om ons te melden ingeval van een bevestigd COVID-19
besmetting van een sporter/trainer/vrijwilliger die in ons Sportcomplex is geweest.
ORGANISATIE VAN SPORTIEVE ACTIVITEITEN

Sportverenigingen die een wedstrijd organiseren in het sportcomplex dienen zich te houden aan het
“Protocol voor sportevenementen en sportwedstrijden” van Sport Vlaanderen.
De clubs staan in voor de hele organisatie van veiligheidsmaatregelen, niet de beheerder.
Evenementen worden niet toegestaan in het sportcomplex.
De sportvereniging communiceert ook vooraf al naar deelnemers over de maatregelen.

. Een veilige infrastructuur voor supporters
Er worden momenteel GEEN supporters toegelaten in de sporthal.
Ouders of mensen die geen essentiële taak hebben worden niet toegelaten in het sportzaal, enkel de
trainer, zijn sporters en de noodzakelijke vrijwilligers.
Dit zowel bij trainingen als bij wedstrijden.
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Naleving protocol
Degene die de sportactiviteiten organiseert en/of begeleidt (bij niet-verenigingen is dit degene die de zaal
gereserveerd heeft) heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en zorgt ervoor dat de
deelnemers binnen de geldende kaders kunnen sporten.
Indien het protocol niet nageleefd wordt, kunnen er verdere maatregelen genomen worden zoals een
het ontzeggen van de toegang tot het sportcomplex.
Wanneer een medewerker een sporter benadert, dienen zij ook een mondmasker op te zetten.
Medewerkers van gemeentebestuur Niel, daarvoor aangesteld en de zaalwachter, mogen te allen tijde de
temperatuur meten van alle sporters. Bij een temperatuur van meer dan 37,9° hebben zij het recht om d e
sporter uit het sportcomplex te zetten.
MELDINGSPLICHT

Sportverenigingen en sporters zijn verplicht om ons te melden ingeval van een bevestigd COVID-19
besmetting van een sporter/trainer/vrijwilliger. De identiteit van die persoon hoeft niet
onmiddellijk doorgegeven worden maar wel de groep waarin hij/zij is komen sporten.
Het kan zijn dat nadien de identiteit wel doorgegeven dient te worden indien hogere instanties
dit opvragen bij ons.
Bij een vaststelling van een COVID-19 besmetting bij een sporter die in ons sportcomplex is geweest, zal het
sportcomplex MINSTENS voor 1 dag of langer gesloten worden.
De ploeg of groep waar deze sporter toebehoort mag 2 weken niet meer komen sporten,
tenzij ze een negatieve COVID-19 test laten afnemen.
Indien een medewerker te weten komt dat een bevestigd COVID-19 besmetting niet ge me ld we rd, zal
de toegang tot het ganse sportcomplex ontzegt worden aan de volledige sportvereniging/groep voor 4
weken.
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