VOOR SPELERS EN COACHES
Bij het betreden van de sporthal zet je een mondmasker
op. Ontsmet je handen in de inkomhal.
Het speelveld is ten vroegste 40 min. voor de wedstrijd
beschikbaar. Indien het terrein niet vrij is, wacht je even
buiten de zaal.
De kleedkamer is enkel beschikbaar om te douchen na de
wedstrijd, en dus niet vóór de wedstrijd. Kleed je op
voorhand al om.
Zodra ze op het speelveld staan, mogen spelers hun
mondmasker afnemen. Coaches houden dit altijd aan.
Zodra je je verplaatst en je speelveld verlaat, bijvoorbeeld
om naar toilet te gaan, zet je je mondmasker terug op.
Neem een lijst mee met gegevens voor contacttracing.
Hiervoor nodig zijn elke naam, voornaam en emailadres
en/of gsm-nummer van alle aanwezige spelers en
begeleiders.
Douchen na de wedstrijd is toegestaan. Via onze website
vind je een lijst met welke kleedkamer voor je ploeg
beschikbaar zal zijn. Ontsmet na het douchen alle klinken,
doucheknoppen en banken met het voorziene middel.
Bij eventuele problemen spreek je onze corona-steward ter
plekke aan.

VOOR TOESCHOUWERS
Bij het betreden van de sporthal zet je een mondmasker
op. Ontsmet je handen in de inkomhal. Dit mondmasker hou
je aan tot je de sporthal verlaat.
Betreed de zaal ten vroegste 10 min. voor de start van de
wedstrijd. Afhankelijk van het speelveld van je ploeg,
betreed je de zaal via een andere deur.
We laten maximaal 35 toeschouwers toe. Indien er geen
plaats meer is, zal dit aangeduid worden. Gelieve te
wachten tot er plaats vrijkomt. Plaatsen worden niet
gereserveerd.
Registreer je voor het betreden van de zaal. Noteer je vooren familienaam en je emailadres en/of gsm-nummer.
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Neem je een klapstoel. Deze zet je op ruimte afstand (1,5m)
van andere stoelen, tenzij de personen in je persoonlijke
bubbel zitten. Je blijft te allen tijde in een cirkel van 50cm
rond je stoel.
Je blijft steeds in de toeschouwerszone. De competitieruimte is verboden terrein.

Je mag je alleen verplaatsen voor of na de wedstrijd, en
tussen twee sets. De corona-steward geeft dit aan.
Verlaat meteen na de wedstrijd de zaal. Napraten met
spelers kan buiten of in de cafetaria.
Bij eventuele problemen spreek je onze corona-steward ter
plekke aan.

Bedankt om je aan de maatregelen te houden.
Zo kunnen we samen genieten van ons volleybal.

Meer info over onze maatregelen?
Check www.vcwolvertem.be
of mail onze COVID-coördinator
corona@vcwolvertem.be

