
Heropening 
Sporthal ‘t Rosco



Algemene richtlijnen

HOOFDREGEL:

 Afstand houden

 Hygiëne

 Groepsvorming voorkomen

ALGEMENE RICHTLIJNEN:

 Ziektesymptomen? Blijf thuis!

 Afstand houden, anderhalve meter

 Kom op het afgesproken uur
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Bezoekers

Scheiden van toekomende en vertrekkende bezoekers

Fysiek gescheiden

Gesloten deuren, sporthal enkel toegankelijk na 
reservatie via mail
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Reserveren
 Reserveren via sport@ronse.be, (telefonisch niet mogelijk) betaling via 

factuur

 Wachten op bevestiging via mail

 Mogelijks wordt geschoven met begin- en einduren in functie van het 
niet in contact brengen van sportbubbels

 Het is dus zeer belangrijk dat alle sporters aankomen op het afgesproken 
uur, niet te vroeg, niet te laat.

 Communiceer dit zeker ook naar de leden
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Onthaal 
 Sporters wachten buiten in daarvoor voorziene vakken

 De zaalwachter zal de groep 5 minuten voor aanvang van de reservatie 
naar binnen begeleiden
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Bezoekersstroom na onthaal 
 De verantwoordelijke krijgt te horen welke route hij mag volgen; krijgt 

nog de nodige instructies van de zaalwachter

Alle sporters desinfecteren hun handen

Scheidingswanden in de grote zaal zorgen voor afstanden tussen bubbels

Aan elke inkom van een zaal worden 2 banken voorzien om schoenen te 
kunnen wisselen en eventueel bovenkleding achter te laten.

Andere uitgang

Tussen 2 gebruikers wordt deze bank ontsmet

Kleedkamers worden niet gebruikt
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Sanitair 
 Toiletten worden minstens 2 maal per dag gereinigd

 Maximaal 1 persoon per toiletruimte

 Urinoirs en wasbakken worden onbruikbaar gemaakt wanneer 
anderhalve meter afstand niet mogelijk is

 Toilethokjes: slechts 1 open

 Aan elk toilethokje wordt een desinfecteringsmiddel voorzien, zodat 
gebruikers zelf kunnen desinfecteren

 Aan elke wasbak: zeep en papieren handdoekjes

 Was je handen voor en na het toiletgebruik
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Hygiëne 
De zaalwachter ontsmet de omkleedbanken tussen de 

verschillende gebruikers

Via de verluchting wordt maximaal verse lucht 
aangevoerd, deze moet dus continu blijven opstaan

Sporters moeten sportmateriaal zelf ontsmetten voor en 
na gebruik: aan de omkleedbanken wordt 
desinfecterend middel voorzien
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Extra aandachtspunten
 Kinderen / Sporters ophalen kan in de daarvoor voorziene zone

 Niet samentroepen aan de fietsenstalling

 Roken aan inkom is niet toegelaten

 Zelf voorzien in EHBO-verzorger, zaalwachter stelt indien nodig ruimte 
ter beschikking

 Voorzie een sporttas

 Bovenkledij moet opgeborgen worden

 Stop water onmiddellijk terug in eigen tas
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Plannen
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Plannen
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Vragen
 Bij vragen: neem contact op!

 Sportdienst: sport@ronse.be – 055 232 890
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