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Update 6 januari 2022

PROTOCOL KARATE-DO EN KOBUDO
SPORTCOMPLEX DE BRES
Dit protocol, geldig vanaf 6 januari, is gebaseerd op de richtlijnen van de Overheid en Sport Vlaanderen
en is opgesteld in overleg met de sportdienst stad Halle.
Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen dus op
een normale manier plaatsvinden. Maar we vragen alle sporters om zich in deze periode extra
gedisciplineerd te gedragen en de geldende richtlijnen strikt op te volgen. Er gelden wel
verschillende beperkende maatregelen voor publiek en controlerende maatregelen met betrekking
tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur. We sommen ze even voor je op:
1. Zodra je een indoorsportinfrastructuur betreedt, moet je een mondmasker dragen. Het
mondmasker is verplicht voor iedereen vanaf 6 jaar in de gangen, tribunes en kleedkamers
(behalve in de douches). Tijdens het sporten mag het mondmasker af maar dat bepaal je
zelf.
2. Kleedkamers en douches blijven beschikbaar en geopend. Je kan dus ter plaatse omkleden
en douchen. Er wordt wel gevraagd je aanwezigheid in een kleedkamer te beperken tot het
strikte minimum (MAX 15 min). In de kleedkamer draag je steeds een mondmasker, behalve
tijdens het douchen.
3. De oefeningen met partner (kumite) blijven mogelijk. Dan wordt wel gevraagd een
mondmasker te dragen en regelmatig de handen te ontsmetten.
4. Regelmatig handen wassen met zeep of ontsmetten met alcoholgel blijft wel aangewezen.
5. Publiek is niet toegelaten. Enkel jonge deelnemers tot en met 17 jaar of G- sporters die nood
hebben aan begeleiding, mogen zich laten begeleiden door maximum twee meerderjarige
personen.
6. Regelmatig reinigen van gebruikte materiaal blijft aanbevolen.
7. Bij EHBO verzorging blijven een mondmasker en handschoenen verplicht.
8. Wie zich ziek voelt blijft thuis. Bij twijfel doe een zelftest die verkrijgbaar is in de apotheek.
9. Ben je ziek of heb je de laatste 7 dagen symptomen gehad die aan een Covid-infectie doen
denken (o.a. koorts, droge hoest, keelpijn, vermoeidheid, pijn of druk op de borst), dan mag
je niet deelnemen aan de lessen. Ook als er in je naaste omgeving ziekte of ziektesymptomen zijn (geweest) wordt deelname verboden.
10. Indien je een positieve Covid-test hebt afgelegd, verwittig dan de club.

Belangrijke opmerking
Onder de GDPR wetgeving en het medisch geheim kunnen we als club niet opleggen om de
vaccinatiegeschiedenis van elkeen te kennen. Maar als club willen we het natuurlijk veilig houden voor
iedereen en doen daarom heel graag beroep op jou medewerking om ons alle relevante informatie te
melden tijdens je inschrijving.
We nemen alle nodige preventieve maatregelen om ervoor te zorgen dat onze lessen in veilige
omstandigheden kunnen verlopen voor iedereen en rekenen hiervoor op jou medewerking.
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