Checklist ‘Corona-maatregelen’
Gebruik deze checklist om na te gaan of jouw club in orde is met de aangeraden maatregelen om de
verspreiding van het corona-virus tegen te gaan bij wedstrijden.

1.

Algemeen
Mijn club heeft een corona-coördinator
Er is bij alle wedstrijden een herkenbare corona-coördinator aanwezig in de zaal
Een corona-coördinator coördineert de corona-maatregelen voor jouw club en kan als
aanspreekpunt dienen voor andere clubs.
In de sporthal hangen affiches met duidelijke richtlijnen voor supporters
Tip: download de affiches van Basketbal Vlaanderen
De spelers & coaches van mijn club zijn geïnformeerd over de maatregelen die van
toepassing zijn
Tip: gebruik de posters van Basketbal Vlaanderen
Mijn clubwebsite vermeldt de coronaspecifieke maatregelen die van toepassing zijn voor
bezoekende teams en supporters
Mijn club of zaaluitbater heeft CERM en CIRM ingevuld (tenzij minder dan 100
supporters)
Op de website van de club staat duidelijk hoeveel bezoekende supporters toegelaten
zijn.

2.

Accommodatie
In de sporthal is een duidelijke flow om te volgen
Aparte in- en uitgang
Route-markeringen zoveel mogelijk kruisingen te vermijden
Duidelijke aanduiding welk team in welke kleedkamer moet
De supportersgroepen worden zoveel mogelijk gescheiden, zowel in de tribune als in de
cafetaria
De (sterk aangerade) registratie van toeschouwers gebeurt aan de ingang van de
accommodatie
Er is ontsmettingsgel en papieren doekjes beschikbaar op voldoende plaatsen
Aan de inkom en uitgang
Bij de toiletten
Aan de bar & ingang cafetaria
Aan de wedstrijdtafel
Aan de tribunes
Er is een kuisschema afgesproken voor verschillende ruimtes
Kleedkamers: na elke wedstrijd
Toiletten: op zeer regelmatige tijdstippen
Handcontactpunten (deurklinken, PIN-machines etc.): zo veel mogelijk

De ventilatie gebeurt via open ramen en deuren, niet via airco

3.

Wedstrijdvoorbereiding
De tafelofficials kunnen op een veilige manier hun taak uitoefenen
Ze zitten 1,5m van elkaar OF
Er zijn plexischermen voorzien tussen de verschillende posities
Tafelofficial zijn verwittigd om hun eigen mondmasker aan te doen
Er is hand- of ontsmettingsgel voorzien aan de wedstrijdtafel
De vervangingsstoelen staan op min. 1,5m van de wedstrijdtafel
Het Digitaal Wedstrijdformulier is zoveel mogelijk op voorhand ingevuld
De tafelofficials zijn verwittigd om hun eigen pennen of stylus mee te brengen om het
wedstrijdblad of Digitaal Wedstrijdformulier in te vullen.

De scheidsrechters kunnen op een veilige manier hun taak uitoefenen
Zij maken bij voorkeur gebruik van een elektronisch fluitje of een whistle pouch
De betaling gebeurt bij voorkeur elektronisch, via bv. PayConiq
Voor scheidsrechters is een voldoende grote kleedkamer voorzien.
Het gebruikte materiaal is ontsmet voor elke wedstrijd
Al het materiaal op de wedstrijdtafel
De basketballen

