26/08/2020

PROTOCOL CLUBS NATIONALE COMPETITIE
ALGEMEEN

Op de dag dat er een speeldag van de nationale competitie doorgaat, mag er geen ander
evenement georganiseerd worden. Een uitzondering wordt toegestaan indien de betreffende
club voldoende ruime speelzalen heeft om gelijktijdig een andere toernooi te organiseren (bv
speelzalen op een 2de verdieping).
Per georganiseerde speeldag is de aanwezigheid van een Corona-verantwoordelijke vereist. Zijn
taak:
-

vooraf controleren of de speelzaal voldoet aan de voorgeschreven richtlijnen

-

een speler de toegang tot de speelzaal verbieden indien:

-

o

de speler een lichaamstemperatuur van meer dan 37,5° heeft (eventueel na een
2de bevestigde meeting met een 2de thermometer)

o

de speler een verdachte hoest heeft

o

de speler ernstige symptomen van verkoudheid of griep vertoont

o

de speler het veiligheidsprotocol ernstig of herhaaldelijk overtreedt

controleren tijdens de ganse wedstrijd of het veiligheidsprotocol nageleefd wordt.

Het rondlopen tijdens het spelen, is enkel toegelaten voor WC-bezoek. Dit houdt in dat het
bedienen van de dranken aan de tafel dient te gebeuren.
Er moet steeds een kleine voorraad wegwerpmondmaskers zijn om spelers die hun mondmasker
vergeten hebben, er van een te voorzien
DE VOORBEREIDING
Ontsmetten van de tafels, stoelen, biddingboxen en schermen (dit kan passief door de speelzaal
en het materiaal gedurende 72u voorafgaande aan de speeldag niet te gebruiken)
Controleren of de verzegelde boxen met gedupliceerde giften tijdig op de club toekomen
Controleren of er op voldoende plaatsen ontsmettingsmiddel ligt zodat iedereen regelmatig,
snel een eenvoudig zijn handen kan ontsmetten
De ruimte vooraf goed verluchten

BIJ AANKOMST
Bij binnenkomst ontsmettingsmiddel voorzien (bij voorkeur een ontsmettingszuil die je
contactloos van besmettingsmiddel voorziet) waardoor alle spelers snel en veilig hun handen
kunnen ontsmetten.
2 warmtescanners voor temperatuur voorzien (2de scan ter bevestiging van de eerste scan indien
deze koorts meet en de speler protesteert). Een medewerker van de club kan deze meting van
de spelers voor zijn/haar rekening nemen.

DE SPEELZAAL:
Tafels dienen steeds min 2,5m van elkaar verwijderd te staan (garantie dat ook elke stoel min
1,5m verwijderd is van een stoel aan een andere tafel).
Schermen: het is essentieel dat de obligatoire schermen voor de competitie bijkomend uitgerust
worden met 2 transparante zijschermen, zodat alle spelers voldoende afgeschermd zijn tijdens
het spelen en het dragen van mondmaskers aan de tafel niet nodig is.
HET SANITAIR:
Reinig voor elke organisatie de toiletten extra (eventueel vraag u dit expliciet aan de uitbater van
de lokalen waar u speelt).
Voorzie in elk toilet desinfecterende doekjes zodat gebruikers zelf voor en na het toilet kunnen
desinfecteren.
Geen vaste handdoeken gebruiken om de handen te drogen na de wasbeurt. Voorzie bij
wegwerpservetten voldoende grote afvalemmers (bij voorkeur pedaalemmers die met de voet
kunnen bediend worden en toch afgesloten zijn) voor deze gebruikte papieren servetten in te
deponeren
Zorg dat er geen 2 urinoirs naast elkaar in gebruik genomen kunnen worden, zodat ook daar een
minimum aan afstand gegarandeerd kan worden.

