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Corona-protocol
Oudenaarde, 24 augustus 2020
Nota aan elke bezoeker van het Burgemeester Thienpontstadion,
Vooreerst heten het bestuur, spelers, alle medewerkers en technische staf U van harte welkom

Gelieve onderstaande corona-richtlijnen
ernstig te nemen en ze zeer nauwlettend toe te passen
voor uw eigen veiligheid en dat van uw medeburgers.
Alvast onze dank bij voorbaat !

1. Het Burgemeester Thienpontstadion
- Een circulatieplan met volgpijlen IN en OUT verhinderen het kruisen van groepen
mensen over de hele site.
- Over de ganse site is het mondmasker verplicht dat zowel mond als neus volledig
bedekt. Enige uitzondering voor het dragen van het masker is zittend in de kantine.
- De ganse site is sinds kort rookvrij, er kan enkel gerookt worden in de aangeduide
rookzone naast de ingang van de benedenkantine.
2. Toegang tot het stadion
- Er is slechts één ingang tot het stadion, nl deze kant Prins Leopoldstraat.
- Maximum 400 bezoekers/supporters worden toegelaten.
- Alle bezoekers/supporters vullen aan de ingang van het stadion een register in voor
kennisname van het corona-protocol : naam, voornaam en handtekening.
- De bezoekers die geen mondmasker bij hebben kunnen deze kopen aan de ingang.
- De handen dienen ontsmet te worden met de beschikbare desinfecterende handgel.
3. De tribunes
- Het mondmasker is verplicht op de sta- en zittribune.
- De social distancing van 1,5 m dient gerespecteerd te worden tussen de bubbels.
4. De kantine
- Er is een gescheiden in- en uitgang voor beide kantines.
- De toegang tot de bovenkantine heeft uitsluitend plaats via de metalen buitentrap
kant tribune. Deze kantine kan enkel verlaten worden via de deur en buitentrap
kant ingang stadion.
- De in- en uitgang tot de benedenkantine gebeurt via de dubbele deur kant parking.
Een herashek voorzien van plastiekfolie zorgt voor een gescheiden in- en uitgang .
- De bezoekers die een drankje willen nuttigen in een kantine gaan onmiddellijk
zitten per bubbel en kunnen dan pas hun mondmasker afdoen. Er is geen
zelfbediening.
- Het kantinepersoneel komt de bestelling opnemen, bestelt aan tafel en rekent af
met jetons. Tegelijkertijd wordt een e-mail adres of telefoonnummer per bubbel
genoteerd in het kader van de contact tracing.
One team one dream

