COVID-protocol Biathlon Eburon Challenge 2020

Preambule:
1. Dit protocol werd geschreven in het kader van de organisatie van het outdoor evenement
“Biathlon Eburon Challenge” op 26 september 2020 te Tongeren.
2. Het bestaat uit twee delen:
a) Protocol Sportevenement
b) Protocol Startdorp & Hospitality
3. Het protocol beoogt een veilige organisatie van het evenement met maximaal respect voor de
door de Nationale Veiligheidsraad en de lokale overheid opgelegde maatregelen ter bestrijding van
het COVID-19 virus. De veiligheid van de deelnemers en de medewerkers/vrijwilligers staat voorop.
Uitgangspunten:
-

Veilige omgeving voor deelnemers en medewerkers met respect voor de geldende
veiligheidsmaatregelen
Het aanbieden van een ontspannende, sportieve namiddag in het centrum en de natuur
van Tongeren
Naleving van de veiligheidsafstand tussen mensen van verschillende bubbels
Minimalisering van het fysieke contact
Aanvullende hygiënemaatregelen

Hiervoor worden de volgende basisprincipes te allen tijde vooropgesteld:
-

Fysical distancing
Veiligheid en Hygiëne voor deelnemers, bezoekers en medewerkers

a) Protocol Sportevenement:
A) Voor de deelnemers:
Communicatie maatregelen: Dit protocol wordt gepubliceerd op de website
http://www.biathlontrophiesbelgium.be waarop de deelnemers zich dienen in te schrijven. De
deelnemers verklaren zich akkoord om het protocol te respecteren door inschrijving voor het
evenement.
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Specifieke signalisatie wordt aangebracht in het startdorp.
Beperking sociaal contact: De deelnemers schrijven zich in in groepen van 3, zij leggen het gehele
parcours samen af. De start gebeurt in “Waves” van maximaal 15 ploegen. Bij de start zullen de
deelnemers attent gemaakt worden op de geldende maatregelen inzake fysical distancing.
Handhygiëne: Op 2 plaatsen op het 7 km lange parcours – aan de bevoorrading - worden
handontsmettingsmiddelen aangeboden.
Maatregelen tijdens de schietproeven: Creatie van een monoflux met aparte in- en uitgang. Bij de
schietproeven worden de wapens en matten na elke schietbeurt per ploeg ontsmet. Iedere
deelnemer blijft ten allen tijde op zijn/haar schietbaan. Elke deelnemer ontsmet zijn/haar handen na
elke schietbeurt.
Naleving: Voor en na het sportevenement wordt aan de deelnemers gevraagd zich te houden aan
het protocol Startdorp & Hospitality.
Toezicht: Er wordt een Coronatoezichthouder aangeduid door de organisatie. De hoofdtaak van de
toezichthouder is na te gaan of de regels van dit protocol worden nageleefd. Hij/zij wordt hierin
bijgestaan door de vrijwilligers in dienst van de organisatie. Daarnaast is hij/zij het eerste
aanspreekpunt bij vragen met betrekking tot veiligheid en hygiëne.

B) Voor de medewerkers/vrijwilligers:
Extra bescherming: Er worden door de organisatie mondmaskers voorzien voor alle medewerkers en
vrijwilligers.
Handhygiëne: Er wordt op verschillende plaatsen op het parcours (bevoorrading, schietstand, start &
aankomst) en op verschillende plaatsen in het startdorp handhygiënemateriaal voorzien.
Medewerkersinstructie: De medewerkers/vrijwilligers worden voor de start van het evenement op
de hoogte gebracht van de regels van dit protocol en de geldende maatregelen uitgevaardigd door
de overheid.
Naleving + Toezicht: Er wordt nadruk gelegd op de naleving van de regels inzake fysical distancing.
De Coronatoezichthouder controleert de naleving en is beschikbaar in geval van problemen.
Beperking sociaal contact: Gezien de opdeling van de ploegen in startgolven, is de groep
deelenemers te allen tijde beperkt tot maximaal 45 personen.

b) Protocol Startdorp & Hospitality

A) Voor de aanwezigen:
Communicatie maatregelen: De veiligheidsmaatregelen uit dit protocol worden veelvuldig herhaald
met specifieke signalisatie.
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Het publiek zal bovendien herhaaldelijk gewezen worden op de geldende veiligheidsmaatregelen via
omroeping en door de medewerkers.
Handhygiëne: Er wordt op verschillende plaatsen in het startdorp voorzien in handhygiënemateriaal.
Veilig nuttigen van eten en drinken: Consumpties kunnen enkel opgehaald worden aan daarvoor
voorziene stands waarvoor een monoflux wordt gecreëerd voor de wachtrijen. Er wordt
herhaaldelijk gewezen op de te respecteren veiligheidsafstand middels signalisatie.
Consumpties worden enkel zittend aan een tafel genuttigd. Dit wordt eveneens veelvuldig herhaald
via signalisatie en omroeping.
Tafels worden regelmatig gereinigd met ontsmettingsmiddel
Cashless/contactloos betalen: Cashless/contactloze betalingen worden maximaal aangemoedigd.
Er wordt gebruik gemaakt van consumptiebons die slechts één maal gebruikt worden. Na gebruik
worden deze grondig ontsmet.

Toiletten: Toiletten worden voorzien in het startdorp. De toiletten worden gereinigd na elke gebruik.
Hospitality: Voor sponsors en VIP’s wordt een aparte, afgebakende ruimte voorzien in het startdorp.
Hier worden alle geldende regels van het protocol Horeca gevolgd (Mondmaskerplicht, bediening,
veiligheidsafstand,…)
Naleving en toezicht: Er wordt een Coronatoezichthouder aangeduid door de organisatie. De
hoofdtaak van de toezichthouders is na te gaan of de regels van dit protocol worden nageleefd.
Hij/zij wordt hierin bijgestaan door de vrijwilligers in dienst van de organisatie. Daarnaast is hij/zij
het eerste aanspreekpunt bij vragen met betrekking tot veiligheid en hygiëne.

B) Voor de medewerkers/vrijwilligers
Extra bescherming: Er worden door de organisatie mondmaskers voorzien voor alle medewerkers en
vrijwilligers.
Handhygiëne: Er wordt op verschillende plaatsen op het parcours (bevoorrading, schietstand, start &
aankomst) en op verschillende plaatsen in het startdorp handhygiënemateriaal voorzien.
Medewerkersinstructie: De medewerkers/vrijwilligers worden voor de start van het evenement op
de hoogte gebracht van de regels van dit protocol en de geldende maatregelen uitgevaardigd door
de overheid.
Naleving + Toezicht: Er wordt nadruk gelegd op de naleving van de regels inzake fysical distancing.
De Coronatoezichthouder controleert de naleving en is beschikbaar in geval van problemen.
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PICTOGRAMMEN:
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