COVID – 19 protocollen FC Lembeke
Uw gezondheid is ook onze grootste zorg. Onderstaande protocollen moeten
bijdragen aan de veiligheid en gezondheid van eenieder. Om het voetbal bij FC
Lembeke zo Corona-proof als mogelijk te maken wordt gevraagd aan iedereen deze
protocollen strikt op te volgen. Samen met jullie moeten we daarin kunnen slagen.
Raad van Bestuur FC Lembeke
Let op: onderstaande protocollen worden aangepast van zodra nieuwe maatregelen opgelegd worden!

2. COVID-19 protocol trainers FC Lembeke
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Handen reinigen/ontsmetten bij het betreden van het oefencomplex.
Iedere trainer krijgt een COVID-box met ontsmettingsmiddel, mondmaskers, zakdoekjes en
vuilzakken ter beschikking.
1 ploeg is 1 bubbel.
Mondmasker zijn verplicht in de kleedkamers vanaf U12 (aan te raden onder de u12), ook
vanaf het betreden van de sporthal is een mondmasker verplicht. Indien een speler geen
mondmasker heeft, kan er een aangekocht worden in de kantine aan 1€.
Geen kleedkamergebruik voor, tijdens of na de training. Deze blijven gesloten.
Kleedkamergebruik wordt bij wedstrijden nog niet toegestaan. Probeer uw wedstrijdpraatje
te doen in openlucht voor de wedstrijd indien mogelijk.
Niet douchen na de trainingen.
Spelers raken materiaal en ballen niet aan met de handen (behalve de doelman) tijdens de
trainingen.
Geen inworpen op training, enkel intrappen.
Bewaar zoveel als mogelijk de afstand van 1.5m op training.
Spuwen op het terrein is verboden, ook de keeper zal niet in zijn handschoenen spuwen.
Neus snuiten tijdens de trainingen of wedstrijden gebeurt naast het terrein, waarna de
zakdoek onmiddellijk in de vuilzak gegooid wordt en de handen ontsmet zullen worden
vooraleer het terrein te betreden. We rekenen tijdens de wedstrijden op fair-play indien een
speler van de tegenstander het veld verlaat om zijn neus te snuiten.
High five, handjes schudden of varianten hierop zijn verboden! Ook na de wedstrijd!
Pas de oefeningen op training zo aan dat het restrisico minimaal is (vb geen langdurend duel
contact)
Let erop dat de afstand van 1.5m gerespecteerd wordt wanneer dit mogelijk is.
Streng optreden bij spelers die op het terrein spuwen of de doelman die in de handschoenen
spuwt.
Voor ploegen waar dit mogelijk is: de wedstrijdkledij wordt in het begin van het seizoen
meegegeven aan de spelers en na het seizoen terug afgegeven.
Voor ploegen waar dit NIET mogelijk is: de wedstrijdkledij wordt na de wedstrijd verzameld
in de tas en na controle op volledigheid meegenomen door de trainer die zal instaan voor het
wassen ervan (5€ vergoeding voorzien).
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11vs11: mondmasker verplicht in de dug-out.
Na de training/wedstrijden: alle materiaal moet ontsmet worden door te benevelen met
100ml javel op 5L water, Vernevelaars zijn voorzien door FC Lembeke.
Geen materiaal of ballen doorgeven na de training aan een ander trainer vooraleer deze
ontsmet worden (benevelen), een inwerktijd van 10 min respecteren.
Kleedkamer na de wedstrijd ontsmetten door te benevelen met javeloplossing, hiervoor
wordt iemand aangesteld.
Bij een vermoeden of vaststelling van besmetting van een speler, diens naast inwonend
familielid (ouder, broer of zus) of trainer wordt onmiddellijk de jeugdcoördinator op de
hoogte gebracht. Preventief zal het team 14 dagen op non-actief geplaatst worden (of tot
de speler/trainer een negatieve test kan voorleggen).

Kantine:
De kantine zal geopend zijn en zal fungeren als een soort drive-thru.
Binnenkomen langs de éne kant, bestelling plaatsen aan de toog, contact-tracing invullen,
bestelling meenemen en terug naar buiten langs de andere kant
Bij het aanschuiven wordt de afstandsregel van 1,5m gerespecteerd
Drank mag alleen genuttigd worden al zittend aan één van de tafels tussen het A&B terrein ( dus
geen drankgebruik al rechtstaand )
Mondmasker blijft verplicht (zeker bij afhalen bestelling) behalve als je aan een tafel zit
De bubbel van 5 dient gerespecteerd te worden aan tafel

