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1. ALGEMENE MAATREGELEN
 Herinnering aan de sanitaire regels: handen wassen, niet kussen, geen handen schudden, geen highfive en bewaar de sociale afstand van minimaal 1,5 meter.
 Het dragen van een mondmasker is verplicht voor iedereen, behalve tijdens het sporten.
 Op verschillende strategische locaties worden handdesinfectiepunten (hydroalcoholische gel)
voorzien.
 Een lijst van de aanwezige personen, bestaande uit minimaal de achternaam, voornaam,
telefoonnummer of e-mailadres, wordt minimaal 14 kalenderdagen bewaard om contact tracing in
geval van besmetting mogelijk te maken. Deze gegevens worden alleen gebruikt in de strijd tegen
COVID-19.
Ze worden vernietigd na 14 kalenderdagen. Indien een aanwezige uitdrukkelijk weigert zijn
toestemming te geven, wordt hem de toegang tot het evenement geweigerd. Deze gegevens worden
verzameld bij de aanmeldingsstand.
 De toegang tot de piste is via de grote poort links van de sporthal. De sporthal is enkel vooraan
toegankelijk voor toilet bezoek. Respecteer de aangebrachte markeringen en draag een masker.
 De trainers en begeleiders hebben toegang tot de blauwe zones (Zie plan verder).
 Alleen atleten en trainers hebben toegang tot de oranje zone (Zie plan verder).
 In de cafetaria gelden de huidige horeca regels. Er wordt verplicht zittend geconsumeerd. Consumeren
aan de bar of rechtstaand is niet toegestaan. Er kunnen maximum 10 personen samen aan een tafel
zitten.
 Gelieve onderstaand circulatieplan op te volgen.

2. ATLETEN
 Het dragen van een mondmasker is voor iedereen verplicht, behalve voor atleten tijdens de warmingup, competitie en cooling-down.
 Atleten moeten hun gezondheidstoestand zelf beoordelen en thuisblijven bij koorts, hoesten,
ademhalingsproblemen, smaak- en/of reukverlies, keelpijn en/of darmklachten.
 Atleten arriveren in hun sportkledij, er is GEEN kleedkamer noch douche voorzien.
 Atleten arriveren zo laat mogelijk (ten vroegste 75 minuten voor de start van hun wedstrijd) en keren
na hun wedstrijd terug naar huis. Dit betekent dat we gedeeld vervoer niet aanraden als je niet in
dezelfde competitie aantreedt.
 Het aanmeldingspunt wordt aan de ingang geïnstalleerd. Respecteer de wegmarkeringen om de
afstand in de wachtrij te respecteren.
 De procedure voor het uitreiken van de medailles wordt aangepast. De podiumceremonie vindt
meteen na wedstrijd plaats. De atleten worden gevraagd om zelf de medaille te pakken en deze zelf
om hun nek te hangen voor ze het podium betreden, waar afstanden worden gegarandeerd, om de
officiële foto te maken.
3. OFFICIALS/VRIJWILLIGERS
 Voor officials is een aparte ruimte voorzien waar zij een lunch kunnen nuttigen. Na gebruik van een
zitplaats wordt deze gedesinfecteerd.
 De mensen die verantwoordelijk zijn voor het desinfecteren van apparatuur, desinfecteren hun
handen na elk gebruik.
 De werptuigen worden na elke worp gedesinfecteerd, aangezien ze kunnen worden gedeeld door de
atleten.
Om de contact tracing te vergemakkelijken is Ludo Caers info@vmol.be, de contactpersoon bij een
mogelijke besmetting door het coronavirus COVID-19.

4. PRAKTISCHE INFO
 Momenteel vinden er werkzaamheden plaats aan onze piste. Om onze piste te bereiken stelt u best
als bestemming “Biststraat 2400 Mol” op uw GPS in, zie ook het plan verder.

