COVID-maatregelen voor hockeywedstrijden (JUNIOR)

In de bijlage bij het "Algemeen COVID-protocol van de Bulldogs van Luik" staan hier
de specifieke kenmerken voor hockeywedstrijden:
Update 1 october 2020
1. Herinnering aan de gouden regels
•

Basis hygiëneregels (handen wassen, geen kussen, geen handen schudden,
...)

•

Het dragen van een masker is verplicht binnen de ijsbaan

•

Sociale afstanden bewaren, behalve met mensen die onder hetzelfde dak
wonen, kinderen onder de 12 jaar of mensen die tot dezelfde 'bubbel'
behoren

2. Protocol voor het beheer van "toeschouwersstromen"
TOEGANG, WELKOM EN DESKTOP
•

Hydro-alcoholische gel zal beschikbaar zijn voor handdesinfectie voordat de
ijsbaan wordt betreden

•

Er wordt een temperatuurtest uitgevoerd door managementpersoneel
(personeelslid getraind voor deze functie)

•

Een telling wordt uitgevoerd door managementpersoneel (personeelslid
getraind voor deze functie)

•

Voor elke toeschouwer zal een "tracing" worden uitgevoerd door het
managementpersoneel (lid van het personeel dat is opgeleid voor deze
functie)

RACKS EN RUIMTEN AAN DE RAND VAN DE IJS
•

Vrije ruimtes rond het ijsoppervlak (niveau 0)
o
o

•

Deze ruimtes zijn niet toegankelijk voor toeschouwers
Alleen tafelofficials, ondersteunende staf van spelers, spelers en
scheidsrechters mogen daar circuleren

Toegang tot de stands

o
o

Toeschouwers worden vanaf de ingang begeleid door
managementpersoneel (clubstewards)
De tribunes zullen toegankelijk zijn voor toeschouwers met toepassing
van de volgende maatregelen:
 Respect voor sociale afstand van 1,5 m bij het betreden van de
stands
 Toegang beperkt tot één tribuneblok voor bezoekende
supporters en één tribunblok voor Bulldogs supporters
 Toeschouwers worden alleen toegelaten op de daarvoor
bestemde stoelen
 Een zitplaats wordt zijdelings vrijgelaten tussen elke toeschouwer,
of tussen elke "bubbel"

CAFETARIA
•

Cafetaria's zijn gesloten. Het is echter mogelijk om koude, warme en zoete
dranken te kopen bij de automaten bij de ingang van de ijsbaan, met
inachtneming van de volgende maatregelen:
o
o

Respect voor sociale afstand van 1,5 m tussen mensen
Verplichting om terug te keren naar de stoelen op de tribunes om te
consumeren

3. Protocol voor het beheer van "spelers" - stromen
•

De teammanager van het bezoekende team wordt verzocht contact op te
nemen met de teammanager van Bulldogs zodra deze op de baan arriveert.

Het team (staf en spelers) BEZOEKERS:
o
o
o
o
o

Heeft toegang 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd tot de
kleedkamer
Heeft toegang tot "kleedkamer 1" OF "kleedkamer 2" (te bepalen met
de teammanager)
Heeft toegang op de douches van zijn kleedkamer
Moet de kleedkamer 30 minuten na het einde van het spel verlaten
Het is verboden om in de spelingen rond het ijsoppervlak te blijven
(niveau 0)

Het Bulldogs-team (staf en spelers):
o
o
o
o

Heeft 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd toegang tot de
kleedkamer
Heeft toegang tot "kleedkamer cafetaria 1" OF "kleedkamer cafetaria
2" (te bepalen met de teammanager)
Zal douches hebben in "kleedkamer 4" (naast de Elite kleedkamer)
Moet de kleedkamer 30 minuten na het einde van het spel verlaten

o

Het is verboden om in de spelingen rond het ijsoppervlak te blijven
(niveau 0)

4. Reiniging en desinfectieprotocol
•

Desinfectieprotocol per zone na een hockeywedstrijd
o
o
o

•

Club gangen
Kleedkamers
Tribuneblok voor bezoekers en tribunes van Bulldogs

Uit te voeren taken: hydro-alcoholische gel sproeien op de clinches,
leuningen, banken, stoelen, tafels, prullenbakken

5. Signaletiek-protocol en communicatie
•

Vloermarkering, herinnering aan de regels, preventie- en informatiestickers

Deze maatregelen zijn tijdelijk en kunnen op elk moment veranderen, afhankelijk
van de voortgang van de epidemie, zowel positief als negatief. Om de vergadering
vlot te laten verlopen, is het noodzakelijk om de opgelegde instructies te
respecteren.

Het Comité Bulldogs de Liège

