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1. Hoewel we zeer blij zijn dat de beoefening van onze favoriete sport opnieuw mogelijk 
is, blijft K.SK. Heist de gezondheid van onze spelers, trainers, afgevaardigden, supporters, 
clubmedewerkers en bezoekers vooropstellen.  
 
Dit protocol dient dan ook gerespecteerd te worden door iedereen die het Sportcentrum of 
het B-complex te Itegem betreedt. 
 
2. In tijden van corona mag het voor iedereen duidelijk zijn: wie zich niet goed voelt, 
blijft thuis. 
 
PRIMAIRE SYMPTOMEN: - Koorts - Hoest - Kortademigheid - Pijn op de borst - Verlies van geur 
- Verlies van smaak  
SECUNDAIRE SYMPTOMEN: - Keelpijn - Spierpijn - Hoofdpijn - Loopneus – Diarree 
 
Wie 1 van de primaire symptomen vertoont of minimaal 2 van de secundaire symptomen, 
komt niet naar de club, maar verwittigt de trainer en neemt contact op met de huisarts. 
 
Wie langere tijd (meer dan 15 minuten) en van dichtbij (binnen een afstand van 1,5 meter) in 
contact kwam met een persoon die positief testte, heeft een verhoogd risico, dient zich te 
laten testen en 2 weken in quarantaine te gaan. 
 
3. Er geldt een registratieplicht voor de bezoekers van de horecagedeelten én voor alle 
aanwezigen bij wedstrijden. Wij vragen ook de aanwezigen bij trainingen om zich te 
registeren. 
 
Voor onze spelers en trainers gebeurt deze registratie via ProSoccerData. 
 
Voor alle anderen bestaat de mogelijkheid tot registratie via een QR-code of via een 
registratiefiche, beschikbaar in de cafétaria’s. U kunt zich ook al voorafgaandelijk registreren 
via de website: https://kskheist.be/bezoekersregistratie/ 
 
4. Voor het overige gelden voor iedereen de volgende algemene maatregelen: 

- Social distancing: respecteer steeds 1,5 meter afstand 
- Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar, behalve:  

o voor spelers en trainers wanneer zij op het terrein zijn (op de bank dient dus ook 
een mondmasker gedragen te worden) 

o voor wie zit én consumeert 
o bij trainingen: wanneer u in de buitenlucht een vaste plaats heeft ingenomen 

(stilstaand of zittend) waar minstens 1,5 meter afstand wordt gehouden van 
mensen die niet tot uw bubbel behoren 

- Was uw handen regelmatig en grondig met water en zeep (wasstraat aanwezig) of 
ontsmet ze met alcoholgel (beschikbaar op diverse plaatsen in de traphal van de nieuwe 
tribune) 
- Handen geven is niet toegestaan (begroeting kan vanop afstand of eventueel met 
‘voetje’, ‘elleboog’ of ‘vuistje’)  
- Hoest of nies steeds in een papieren zakdoek of in de binnenkant van de elleboog  

https://kskheist.be/bezoekersregistratie/
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5. Het bijwonen van trainingen en wedstrijden is toegestaan tot maximaal 400 
toeschouwers en mits respect voor alle in dit protocol beschreven maatregelen. 
 
Er wordt geadviseerd om de omheining niet aan te raken. 
 
6. In de horecagedeelten gelden de horecamaatregelen: mondmasker verplicht behalve 
voor wie aan tafel zit, afstand tussen bubbels, handen ontsmetten, registratieplicht… 

 

Er werd ook eenrichtingsverkeer gecreëerd in het gebouw: ingang via de glazen schuifdeur, 
uitgang via de trap aan de zijkant van de tribune. 
 
7. Vanaf 14 oktober mogen kleedkamers niet meer gebruikt worden.  
 
Omkleden is mogelijk op de tribune. 
 
Gelieve geen waardevolle spullen achter te laten op de tribune; de club is hoe dan ook niet 
verantwoordelijk voor eventuele diefstallen.  
 
8. Bezoekende clubs dienen minstens 24u voor aanvang van de wedstrijd een lijst met 
namen van meereizende supporters/ouders/begeleiders te bezorgen via info@kskheist.be.  
 
Voor en na de wedstrijd wordt geen receptie voorzien. 
 
9. Voor spelers blijven de reeds gekende extra maatregelen gelden: 

- Handen wassen voor en na de training 
- Bal ontsmetten voor en na de training 
- Zelf een drinkbus meebrengen (kan (bij)gevuld worden aan de wasstraat) 

 
10. Indien inbreuken op bovenstaande maatregelen worden vastgesteld, heeft de club het 
recht om de overtreder de toegang tot onze accommodatie te ontzeggen. 
 
De club heeft tevens het recht om de bepalingen van dit protocol aan te passen; de actuele 
versie zal steeds raadpleegbaar zijn via de website. 
 
 

K.SK. Heist dankt iedereen voor het leveren van de 
bijkomende inspanningen die worden gevraagd. 
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