
Heropstart
Schermkring Lafayette

Schermen na en met Corona



Situering
- indoor contactsport maakt dat heropstart laat valt 

- strenge richtlijnen

- in regel met Vlaamse Overheid, VSB, Gemeente Schilde

- Prio: veiligheid en gezondheid van alle leden



Specifieke situering Schermkring Lafayette
- richtlijnen +12j

- max 20 personen ifv zaalgrootte

- verminderde intensiteit

- enkel persoonlijk schermmateriaal, in afgesloten sporttas

- vaste uren voor start en einde van de training

- 3 pistes, 10m² per schermer

- niet actief = mondmasker

- 1.5m afstandsregel = minimale norm

- voel je je niet goed, blijf dan thuis



Corona Verantwoordelijke + adjuncten
- Corona verantwoordelijke = Voorzitter, Wim

- adjunct-corona verantwoordelijken: 2/training als we met meer dan 5 personen 

zijn => afwisselen

Adjunct: Voorwaarden:

- minimaal 18j

- lid

- niet-risicogroep

Kandidaten?

Taken: 

- informeren

- toezicht houden

- ontsmettingsmaterialen beheren



Richtlijnen - algemeen en voor de training
- Trainingsuren strikt respecteren, cfr agenda => vermijd kruisen

- Tijdens de zomer geen training op zondagochtend

- Aanwezigheid vooraf aangeven in trainingsagenda (ifv max 20)

- Toch verhinderd, geef het aan in dezelfde agenda

- Kleedkamers en douches beschikbaar, toch vermijden als het kan

- Toilet, beschikbaar, toch te vermijden als het kan



Richtlijnen - algemeen en voor de training

- Ouders komen niet mee naar binnen

- Desinfecteren van de handen: inkomhal, inkom zaal, verlaten van zaal, enrouleurs

- Inkom sportzaal, ga meteen naar rechts

- Uitgang sportzaal, andere deur

- Sportzakken gesloten en met 1.5m afstand tussenin

- Clubmateriaal, enkel aangeraakt door corona verantwoordelijken





Richtlijnen - tijdens de training
- Zaal optimaal verlucht

- Geen fysiek contact

- Mondmasker of schermmasker, geen andere optie

- Aan- en afkoppelen aan enrouleurs: mits handen desinfecteren

- Groet, enkel met het wapen vanop de startpositie

- Aangepaste intensiteit van opwarmings- en 

houdingsoefeningen, individuele les en duels



Richtlijnen - les
- Registratie noodzakelijk, via Keep

- Geen volledige uitrusting; les en training worden aangepast

- Geen fysiek contact

- Trainer draagt mondmasker



Richtlijnen - na de training
- Geen training noch duels meer : verlaat de zaal

- Handen desinfecteren bij verlaten van de zaal

- Uitgang: via andere deur dan inkomdeur

- Ouders/begeleiders wachten buiten, vermijden samenscholing buiten

- Clubmateriaal opruimen : corona verantwoordelijken



Procedure bij besmetting

Gedrags-c
ode 
gevolgd?

Training :

-2 dgn voor ‘begin symptomen’ tot +7dgn

leden niet opgeven - 
contact tracing

Risico?

Besmette Persoon helpen:
- Opvolgen
- Lijst CPn, tracing team
- Folder

Communicatie leden
- Vertrouwelijk
- Folder
- Info maatregelen

Neen

Ja

Ja

Neen

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Folder_contactonderzoek_NL.pdf
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Folder_contactonderzoek_NL.pdf


Concrete afspraken
- Wie denkt te schermen in juli/augustus?

- Wie wil ook adjunct-corona verantwoordelijke zijn?

- Lukt ‘t iedereen om in de agenda aan te duiden of je komt?

- Lukt ‘t iedereen om Keep te gebruiken ( niet strikt noodzakelijk)

- Wil er nog iemand materiaal bestellen?

- Wie zit er nog niet in de whatsapp groep en wil er wel bij?  

(communicatie-bevorderend want mail werkt niet zo goed)

- We delen deze presentatie en het uitgeschreven corona-plan via onze website.  

Akkoord?


