Het “OLTEGOARE” – voor een veilig Schiervelde - Protocol
PREVENTIEVE MAATREGELEN
Begeleiding :
• Trainingen :
Enkel noodzakelijke begeleiders (technische staf en maximum 1 ouder per
jeugdspeler) worden toegelaten op de jeugdsite tijdens de
trainingsmomenten.
• Thuiswedstrijden :
Enkel noodzakelijke begeleiders (technische staf en maximum 1 ouder per
jeugdspeler) worden toegelaten op de jeugdsite tijdens de wedstrijden.
Hierbij zullen de ouders zich moeten registreren om toegang te krijgen tot de
jeugdsite, waarvoor de link per wedstrijd gepubliceerd wordt op de
teamblogs.
• Uitwedstrijden :
Maatregelen volgens protocol tegenstanders, dat telkens wordt
gecommuniceerd via de teamblogs.
Hygiëne :
• Bij aankomst op de jeugdsite Schiervelde moet iedereen steeds zijn handen ontsmetten met
•

behulp van de voorziene dispensers.
Bij het betreden van het gebouw ( kantine, toiletten, kleedkamers, … ) moet iedereen zijn
handen ontsmetten met behulp van de voorziene dispensers.

Kleedkamers :
•
•

Tot nader order kunnen we momenteel geen gebruik maken van de kleedkamers op
trainingsdagen. Alle spelers moeten zich rechtstreeks naar hun terrein begeven en dit 5 à 10
minuten voor aanvang van de training.
Op wedstrijddagen worden de kleedkamers wel gebruikt en kan het volledige team in 1
kleedkamer plaatsnemen. Een correcte kleedkamerverdeling wordt tijdig gecommuniceerd.

Circulatieplan :
• Iedereen ( spelers, trainers, medewerkers, ouders, … ) volgt steeds het vooropgestelde
circulatieplan op de jeugdsite Schiervelde.
Zie bijlage : “ KSV Roeselare 2.0 – Circulatieplan “

Kantine :
• In de kantine gelden dezelfde regels zoals in de horeca.
Mondmaskers :
• Spelers, trainers en medewerkers moeten te allen tijde een mondmasker dragen vanaf het
moment dat ze op de site arriveren tot wanneer ze het terrein betreden. Dat wil zeggen dat
spelers dus ook in de kleedkamer en wanneer ze richting terrein stappen een mondmasker
moeten dragen. Iedereen moet een gepersonaliseerd afsluitbaar plastic zakje voorzien om

•
•

zijn/haar mondmasker weg te bergen bij aanvang van de training. Na afloop van de training
moet men het mondmasker opnieuw aandoen.
Wanneer oefenwedstrijden op verplaatsing worden gespeeld, gelden uiteraard dezelfde
regels.
Alle ouders moeten op de site te allen tijde een mondmasker dragen, ook in openlucht. Enkel
in de kantine kan het mondmasker afgenomen worden van zodra men plaatsgenomen heeft
aan een tafel.

Contact :
• Houd naast het veld steeds 1,5 meter afstand!
• Zowel op het veld, naast het veld als in het oefencomplex mag er geen contact zijn tussen
•
•
•

spelers van twee verschillende teams / categorieën.
Er worden geen vuistjes / handshake / elleboogjes meer gegeven tussen spelers, trainers,
ouders, etc. als begroeting. Ook na afloop van een wedstrijd wordt er geen contact gezocht
met de tegenstander, maar verzamelt het team zich onmiddellijk bij de trainer.
De kleedkamergang moet steeds leeg zijn. Spelers moeten zich bij aankomst direct naar hun
kleedkamer begeven. De drinkfontein in de kleedkamergang wordt afgesloten, spelers moeten
een gevulde drinkfles meehebben van thuis.
Ouders (maximum 1 ouder per jeugdspeler) die de trainingen of wedstrijden toch willen
volgen, moeten de geldende richtlijnen respecteren en dus afstand houden van elkaar. Contact
met de spelers is niet toegelaten.

Externe activiteiten / terugkomst reis :
• Wanneer een speler terugkomt van reis, kamp, … moet hij zelf nagaan wat de te volgen
procedure is volgens de federale adviezen / maatregelen aangaande groen/oranje/rode zones.
Hier rekenen we als club vooral op de burgerzin en moet een eventuele quarantaine
/ afwezigheid worden gemeld aan de trainer en coördinatie.

WAT BIJ SYMPTOMEN/BESMETTING?
Een speler/speelster vertoont COVID-19-Symptomen
De belangrijkste symptomen zijn: hoesten, koorts, kortademigheid.
• In dit geval blijft de speler/speelster verplicht thuis, worden de teamtrainer en coördinator
verwittigd en wordt contact opgenomen met de huisarts. De trainingen van dit team worden
even opgeschort tot er een duidelijke diagnose is van de huisarts.
• Een speler die andere symptomen vertoont (vb. keelpijn) kan best ook contact opnemen met
de huisarts en moet uiteraard thuisblijven. Dit zal echter niet leiden tot het afgelasten van de
trainingen.
Een speler/speelster is mogelijk in contact gekomen met iemand die drager is van COVID-19
Ben je in contact gekomen met iemand die nu mogelijk besmet is? Was je langere tijd (meer dan 15
minuten) en van dichtbij (binnen aan afstand van 1,5 meter) in contact met deze persoon?
(Bijvoorbeeld: een huisgenoot, een vriend(in) vanop school). Dan spreken we van een contact met een
hoger risico.
• Deze speler/speelster gaat gedurende 14 dagen in quarantaine en kan bijgevolg ook niet
aanwezig zijn op de club. Dit wordt direct gecommuniceerd aan de teamtrainer en de
coördinator. Er wordt direct contact opgenomen met de huisarts. Indien mogelijk zouden we
een test sterk aanraden.
Een speler/speelster test positief op COVID-19
Er wordt direct contact opgenomen met de teamtrainer en coördinator. Zij brengen de ouders van de
ploeggenoten op de hoogte. Alle ploeggenoten gaan gedurende 14 dagen in quarantaine en nemen
contact op met hun huisarts.
Er zijn vervolgens 4 scenario’s voor de ploeggenoten van de speler die positief testte:

•

Scenario 1: De huisarts beslist om geen test uit te voeren. De speler gaat 2 weken in
quarantaine en krijgt daarna groen licht van de huisarts om de trainingen te hervatten.

•

Scenario 2: De huisarts beslist om een test uit te voeren. Indien negatief, moet op de 9de dag
na het laatste contact met de besmette speler een tweede test worden uitgevoerd. Indien
opnieuw negatief, kan de huisarts beslissen om de quarantaine vroegtijdig te beëindigen.

•

Scenario 3: De huisarts beslist om een test uit te voeren. Indien negatief moet op de 9e dag na
het laatste contact met de besmette speler een tweede test worden uitgevoerd. Indien die
tweede test positief is, wordt de quarantaine van de speler verlengd tot 14 dagen na de tweede
test. Pas na toestemming van de arts kunnen de trainingen hervat worden.
Scenario 4: De huisarts beslist om een test uit te voeren, en de speler test positief. De speler
in kwestie blijft uiteraard 14 dagen in quarantaine en kan pas hervatten na groen licht van de
huisarts.

•

Wat te vermelden aan de huisarts?
Indien je contact moet opnemen met de huisarts, is het belangrijk om hem/haar zo nauwkeurig
mogelijk in te lichten over:
De grootte van de bubbel/ploeg waarin je zoon/dochter zich bevindt.

