Richtlijnen zaalverhuur

Veel verenigingen en organisaties maken gebruik van de gemeentelijke
infrastructuur. COVID-19 is echter nog lang niet uit ons leven en de federale
veiligheidsmaatregelen zijn nog steeds van kracht. Daarom werden er
afsprakenkaders opgemaakt waarin de geldende veiligheidsmaatregelen werden
vertaald naar de realiteit van elke locatie. Die richten zich voornamelijk op het veilig
ter beschikking stellen van gemeentelijke infrastructuur voor activiteiten die zich
afspelen in de vrijetijdsbesteding.
De gebruikers zullen gevraagd worden het afsprakenkader van de gehuurde locatie
te ondertekenen en zich zo akkoord te verklaren met de bijkomende
voorzorgsmaatregelen en afspraken ter preventie van de verspreiding van COVID19.
Hieronder de algemeen geldende maatregelen:
In alle gebouwen is het dragen van een mondmasker verplicht. Enkel tijdens
het sporten mag het worden afgezet (dus niet als je naar de kleedkamers
gaat, gewoon rondloopt voor of na het sporten, naar de cafetaria gaat, …).
Die verplichting geldt in alle publiek toegankelijke delen en voor iedereen
ouder dan 12 jaar. Verder is een mondmasker ook verplicht wanneer de
veiligheidsafstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd.
Trainers, coaches en/ of wisselspelers zitten op minimaal anderhalve meter
van elkaar en dragen een mondmasker.
Voor elke ruimte werd de maximaal toegelaten capaciteit bepaald en
aangegeven in het afsprakenkader. Die mag vanzelfsprekend niet
overschreden worden. De federale richtlijnen bepalen dat er minimaal 30m²
per sporter moet voorzien worden indoor.
Gebruikers dienen tijdens de duur van de door hun gehuurde
(deel)accommodatie in die ruimte te blijven.
Douches en kleedkamers werden voor onbepaalde duur buiten gebruik
gesteld. Dat verandert zodra de veiligheidssituatie een heropening terug
toelaat. Hetzelfde geldt voor de cafetaria’s.
Wedstrijden/ competitie zijn toegelaten mits de maximale capaciteit
gerespecteerd blijft. Publiek is – gelet op de capaciteit – niet toegelaten. In
buitensportcentrum Schaselberg zijn wedstrijden of competitie met publiek
niet toegelaten, tenzij wanneer er een vergunning werd afgeleverd na een
aanvraag bij het evenementenloket.
Om een overdracht tussen sportbubbels te beperken, wordt er steeds een half
uur pauze ingelast tussen elke verhuring.
In GC Gerard Walschap en buitensportcentrum Schaselberg zijn de toiletten
geopend tijdens de uren waarop de accommodatie werd gehuurd. Ze worden
op regelmatige tijdstippen gepoetst door medewerkers van de gemeente. Het
gebruik van een mondmasker is verplicht op weg naar/ van en in de toiletten.
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