Gedragscode voor de ouders
Algemene regels
•

Houd steeds 1,5 meter afstand van iedere persoon buiten je
huishouden. Kinderen tot en met 12 jaar en actieve sporters hoeven
onderling geen afstand te houden.

•

Vermijd aanraken van je gezicht.

•

Sport niet en blijf thuis als je symptomen hebt die op COVID-19
kunnen wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, hoesten,
kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid. Ga pas weer
sporten als het mag van je arts.

•

Houd er rekening mee dat lokale overheden strengere restricties
kunnen opleggen.

VOORBEREIDING THUIS (Alleen bij een geplande activiteit)
•

Breng je kinderen alleen naar een sportclub voor een geplande activiteit.
Voorzie voor jezelf en je kinderen ouder dan 12 jaar een mondmasker.

•

Ga na welke maatregelen inzake mondmaskerplicht gelden in de
gemeente Willebroek.

•

Laat tijdig weten dat je kind aanwezig zal zijn.

•

Elke gymnast dient voor het betreden van de turnzaal zijn naam en e-mail
adres of telefoonnummer achter te laten. Anders krijgen ze geen toegang
tot de zaal. Voor de kinderen die alleen naar de zaal komen, dienen de
ouders ervoor te zorgen dat hun kinderen de nodige gegevens bij hebben.
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KLEDING EN MATERIAAL
•

Trek je kinderen hun sportkleren al aan. Vermijd het gebruik van de
kleedkamers. Deze worden enkel gebruikt om overkledij te plaatsen
(schoenen, jas,…).

•

Drankjes worden enkel toegelaten in een persoonlijke drinkbus. Zorg
ervoor dat de naam van je kind op de drinkbus aanwezig is.

•

Zorg dat ze al hun spullen bij zich hebben, zodat ze niets hoeven te lenen.
Denk zeker aan een mondmasker voor je kinderen ouder dan 12 jaar.

•

Ontsmet hun sportmateriaal.

HYGIENE
•

Laat je kinderen thuis nog naar het toilet gaan en laat ze hun handen 20
seconden met water en zeep wassen.

VERVOER NAAR EN VAN DE SPORTCLUB
•

Wanneer je kind(eren) niet zelf naar de sportclub kunnen reizen, zorg dan
dat je als ouder alleen reist en alleen je eigen kind(eren) wegbrengt.
Parkeer je auto een eindje van de turnzaal (vb. parkeerplaats
Stationsplein) en breng je kinderen te voet.

•

De aanwezigheid van de ouders is niet toegelaten in de zalen.

•

Bij het afleveren van kinderen vragen wij om rekening te houden met de
afstand van 1,5 m. De ouders dragen een mondmasker.

•

Bij de eerste aanwezigheid op de training zal gevraagd worden om het
COVID-19 registratieformulier in te vullen. Breng, indien mogelijk, een
eigen pen mee.

•

Beperk je aanwezigheid op de club. Blijf niet met andere ouders praten.
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OP DE SPORTLOCATIE
•

Breng je kind(eren) tijdig naar de training en volg hierbij de afspraken
van je gemeente/ sportclub.

•

Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de
sportclub.

•

Volg de richtlijnen van VTS-gym

Turnzaal Kerkstraat :
Ingang : via de nooduitgang achter in de zaal (ouders wachten op de
speelplaats, indien er niet geturnd wordt op de speelplaats, anders wordt
er gewacht aan het hek.)
Uitgang : reguliere ingang via deur school – uitgang kleedkamers
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Turnzaal Tovertuin :
In– en uitgang : reguliere ingang via deur school
•

Informeer je kind(eren) over de algemene veiligheids- en hygiëneregels
en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen.

•

Haal je kinderen direct na de training op. Zorg ervoor dat dit moment zo
kort mogelijk is.

WAT DOE IK INGEVAL VAN BESMETTING OF MOGELIJKE
BESMETTING VAN EEN GYMNAST OF EEN FAMILIELID
•

Verwittig onmiddellijk de leiding en hoofdleiding van VTS-gym
(0498/93 95 17 of mampaey.katja@telenet.be)
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