
Corona 2020 VOK Jezus-Eik 
 

 

De Corona Basisregels 

 Ben je ziek blijft thuis 
 Hou afstand  
 Respecteer de hygiëne regels m.b.t. handen wassen 
 Blijf zoveel mogelijk buiten 
 Respecteer de specifieke regels zoals aangegeven door de club 

VOK Jezus-Eik vraagt de spelers volgende regels te respecteren : 

 De bezoeker meldt aan VOK (bij voorkeur vooraf) wie zijn CORONA-
verantwoordelijke is. De ploegafgevaardigde is bij VOK het aanspreekpunt. 

 Gebruik de kleedkamer met max 5 personen tegelijkertijd. Praktisch betekent dit dat 
er een beurtrol qua gebruik van de kleedkamers is uitgewerkt. We vragen de 
medewerking van iedereen om telkens snel aan te kleden en te douchen (in kleine 
groepen) en volgens het schema zoals aangeplakt aan kleedkamer deuren. 

 Niet-spelers zijn niet toegelaten 
 Bezoekers : Maak de kleedkamer leeg per sessie en zet de meegebrachte 

sportmaterialen in de voorziene kasten (sleutel bij ploegafgevaardigde VOK Jezus-Eik) 
 Thuisspelers : Maak de kleedkamer leeg per sessie en zet de sportmaterialen in de 

tent (keuken zaal) 
 Laat VOK de kans tussen de matchen door de kleedkamers meerdere keren te 

ontsmetten 
 Bij het douchen na de match volg de instructies m.b.t. aantal gebruikers en blijf max. 

10 minuten per sessie (deel van de ploeg) in de kleedkamer. Zodat de volgende 
ploeg/groep van dezelfde ploeg tijd en ruimte heeft om in een ontsmette kleedkamer 
te komen. 

 Respecteer de instructies zowel geschreven als verbale door de verantwoordelijken 
van VOK 

 De kantine valt onder de regels van Horeca 
o Ontsmet handen bij binnenkomen 
o Consumptie gebeurt zittend 
o Volg het aangegeven circuit en de instructies 
o Betaling mag cash maar kan met Payconiq 

 Respecteer de instructies en consignes zoals aangegeven door VOK (schriftelijk en 
verbaal), zodat we VOK corona-veilig kunnen houden 

 Noteer dat de instructies en consignes afdwingbaar zijn. Bij niet naleven kan een 
politioneel optreden worden gevraagd. 

 Contact-tracing : de scheidsrechtersbladen worden als tracingdocument gebruikt. 
Contact is de hogervermelde contactverantwoordelijke en/of secretaris van de club. 

 Contact-tracing kantine volgens de conventies opgelegd door overheid. 


