29 SEPTEMBER 2020

Stijgende cijfers
De coronacijfers blijven in ons land
stijgen, ook in de sport. Deze
evolutie moeten we absoluut
doorbreken opdat we onze huidige
sportmogelijkheden kunnen blijven
behouden!

Waar gebeuren de besmettingen?*
Besmettingen zouden zelden met de trainingen of wedstrijden te maken
hebben. De contacten tijdens de meeste sporten zijn te kort om het virus
over te dragen. Uiteraard moet onnodig contact tijdens het sporten
(highﬁves, knuﬀels,...) vermeden worden. Hoe minder contact, hoe minder
risico op besmetting!
Het probleem situeert zich vooral voor, tijdens rustpauzes en na
de sportactiviteit. Daar worden de besmettingen gerapporteerd. Denken
we aan carpoolen, drukke kleedkamers gebruiken, nakaarten in de kantine,
...
* Bron: Persmededeling Sport+Keuringsartsen en Gezond Sporten Vlaanderen 25/9/2020

Kleurcode GEEL
Sporta roept haar clubs op om uiterst voorzichtig te blijven en goed toe te
zien op naleving van de veiligheidsrichtlijnen. Deze staan beschreven in de
leidraad code geel, die momenteel van toepassing is.

Leidraad code geel

We willen daarbij extra aandacht vestigen op de activiteiten voor,
tussen en na de sportsessie:
Hou steeds anderhalve meter afstand of
draag een mondkapje.

Was je handen.
Gebruik kleedkamers alleen als het niet
anders kan (vanwege kou, modder etc.).
Hou in de kleedkamer 1,5m afstand,
gebruik kleedkamers desnoods in shiften.
Kom zoveel mogelijk apart naar de training
of wedstrijd.
Draag bij carpooling een mondkapje en
hou maximale afstand.
Vermijd drukke kantines.
Vermijd het bijwonen als toeschouwer van
trainingen als dat niet moet.

Tip: gebruik onze handige (aanpasbare) visuals
om bovenstaande zaken te communiceren op je
club.
Je vindt ze op www.sportafederatie.be/corona

Wat bij een besmetting in
je club?
Wanneer je als sportorganisatie
verneemt dat een van jouw leden of
deelnemers van een sportactiviteit
besmet is met het coronavirus, heb
je ongetwijfeld een aantal vragen.
Welke maatregelen moet de
besmette persoon nemen? En
heeft dit gevolgen voor jouw
andere sportende leden of trainers? Je leest het in onze ﬂowchart.

Flowchart: Wat bij een (vermoedelijke) besmetting?

Bedankt!
Het mag dan misschien niet direct zichtbaar zijn, maar onderschat de
impact van jullie inzet niet! Door o.a. jullie inspanning krijgen we de
curves weer omlaag én kunnen we de leefbaarheid van de sportsector
behouden. Een nieuwe lockdown zou heel wat sportorganisaties, zacht
gezegd, zuur opbreken.
Daarom: hou vinger aan de pols in je club en volg de regels.
Bescherm jezelf, elkaar, de sport en de rest van de samenleving.
BEDANKT!

Ter info: Leidraad code oranje
Momenteel hanteren we in de sport de leidraad en protocollen die gelden
bij code geel. We willen echter voorbereid zijn voor het geval de situatie
verslechtert en we moeten overgaan naar code oranje. Wat dit voor jouw
club/sport concreet betekent, kan je nalezen in de leidraad die geldt bij
code oranje. Dit is louter informatief.

Wij blijven duimen op ieders goede gezondheid. Stay safe!
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