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PROTOCOL AFGEVAARDIGDEN
•

Bij het betreden van de campus: verplicht mondmasker dragen en handen
ontsmetten!

•

Elke afgevaardigde zal het wedstrijdblad thuis invullen (fysiek contact met
gedeelde informaticamiddelen tot een minimum herleiden). Vraag tijdig de
spelerslijst/opstelling aan jouw trainer (met rugnummer). Eventuele wijzigingen en
verzenden kan de dag van de wedstrijd. Scheidsrechter kan altijd een last-minute
wijziging doorvoeren.

•

In het trainerslokaal/secretariaat kunnen in totaal maximum 6 personen (1
afgevaardigde of trainer thuisploeg & uitploeg, scheidsrechter, TVJO FCG,
scheidsrechter- en ontvangstverantwoordelijke) aanwezig zijn. Mondmasker
verplicht!

•

Voorlopig wordt er geen receptie meer voorzien in de receptieruimte.

•

Ontsmet de PC na elk gebruik (scheidsrechter, bezoekende afgevaardigd).
Ontsmettingsmiddelen zijn aanwezig

•

Vermeld aan de bezoekende ploeg welke maatregelen van toepassing zijn bij FC
Gullegem, waar er ontsmettingsmateriaal voor handen is en waar de spelers en
staf hun handen kunnen wassen (in de toiletten is zeep en “handdoekpapier”
aanwezig.

•

Als afgevaardigde verzamel je de ID-kaarten van de spelers en toon deze aan de
scheidsrechter. Hij raakt deze niet aan. Social distancing vereist het dragen van het
mondmasker bij deze actie. Controle van de uitrusting (schoenen, scheenbeschermers, kledij) door de scheidsrechter gebeurt buiten het complex, en vanop
minstens 1,5 meter afstand.

•

Overhandig aan de scheidsrechter een drankje in een gesloten flesje/blikje. Ook
de voorziene vergoeding zal in een envelop overhandigd worden.
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•

Er worden geen flessen water meer meegegeven aan de thuis- en bezoekende
ploeg. Een waterfontein is aanwezig (zijgang kleedkamers
scheidsrechter/toiletten). Op verplaatsing dienen de spelers een eigen
genaamtekende en gevulde drinkbus mee te nemen.

•

Vanaf U13 bij wedstrijden: spelers steken hun mondmasker in een genaamtekend
afsluitbaar zakje (club). Bij aanvang wedstrijd/training wordt het mondmasker in
het zakje gedaan en afgegeven aan de afgevaardigde die het bijhoudt voor
wanneer de speler het nodig heeft.

•

Bovenbouw (11/11) bij wedstrijden: indien niet voldoende plaats op de bank (1,5
meter) wisselspelers achter de afsluiting met mondmasker (ter hoogte van de
bank maar met de nodige afstand). Eventuele interventie bij blessure =
mondmasker! Enkel de trainer mag rechtstaand coachen zonder mondmasker.

•

Douchen is niet toegelaten.

•

Kleedkamer is max. 20 min. beschikbaar na de wedstrijd, bij trainingen 10 min.

•

Na de wedstrijd worden geen drankjes meer gegeven aan de bezoekende ploeg
met uitzondering van een drankbonnetje voor trainer en afgevaardigde. De
regeling voor FCG blijft behouden.

•

Onze campus is volledig rookvrij. Roken rond het veld en op de gehele campus is
dan ook ten strengste verboden.

•

Bij uitwedstrijden zal bij de wedstrijdkledij ontsmettingsmiddel aanwezig zijn, voor
het geval dat er geen aanwezig mocht zijn op de club (= hun
verantwoordelijkheid). Melden aan JP Laverge mocht dit niet het geval zijn en ons
ontsmettingsmiddel gebruikt werd of mocht de wedstrijd door het niet naleven
van de veiligheidsmaatregelen niet doorgaan (door de scheidsrechter). Is er geen
ontsmettingsmiddel meer aanwezig bij de wedstrijdkledij melden aan Martine
Henry.

•

Vergewis jou van de genomen maatregelen bij de bezochte clubs en maak die
informatie ook over aan de spelers.
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Extra info
• Op de Poezelhoek zijn “3 ontsmettingszuilen” aanwezig
o T1 kant kleedkamers 1ste ploeg vooraleer het veld te betreden
o Jeugdcomplex ingang kleedkamers
o Zwarte poort (secretariaat) aan de binnenkant
Op de LVD gebruiken we flesjes ontsmettingsgel
•

Neem naast een “voorbeeldfunctie” ook een signaalfunctie op voor ouders,
collega-trainers, spelers,… om zaken te melden die niet in lijn zijn met de
coronamaatregelen of niet gepast zijn.
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