Circulatieplan en coronamaatregelen K Merksplas SK
Inleiding
Hartelijk welkom op de terreinen van K Merksplas SK, per adres Hofeinde 9/6 in Merksplas.
Door de Covid 19-pandemie gelden er specifieke maatregelen die een vlotte en veilige
circulatie van spelers en supporters moet toelaten.
We volgen hierbij de richtlijnen van de bevoegde overheden en Voetbal Vlaanderen.

Verplichte registratie via QR-code
Vriendelijk verzoek om uzelf te registreren via de QR-code die je op diverse plaatsen
terugvindt in de inkomzone.

1. Scan de QR-code en/of
ga naar onze website www.kmerksplassk.be en kies ‘registratie KMSK’
2.Vul het formulier in
3. Klik op verzenden om u te registreren
4. Welkom op onze club en geniet van uw bezoek.

Wedstrijden op het A-terrein
Je krijgt toegang tot de staantribune van het A-terrein via de doorgang achter het doel, kant
tennis.
Gelieve een mondmasker te dragen en de 1,5 meter afstandsregel te respecteren.
Eenmaal uw favoriete plaats gevonden op de tribune, blijf dan op deze plaats staan.
Je verlaat de staantribune richting kantine en uitgang, via de doorgang achter het doel, aan de
kant van het scorebord.
Er worden geen supporters toegelaten in beide zones achter de doelen wegens te smal.

Wedstrijden op het B- en C-veld
Er is voldoende ruimte in de supporterszone tussens het B- en C-veld of rond beide terreinen.
Gelieve ook hier een mondmasker te dragen en voldoende afstand te houden.
Vriendelijk verzoek om op uw plaats te blijven staan.
De lange zijde van het C-veld kant parking werd ingericht als opslagplaats voor oefendoelen.
In deze zone worden geen supporters meer toegelaten.

Naar de kantine of terras
De kantine en het terras zijn toegankelijk via trap 1.
Vriendelijk verzoek om de kantine via trap 2 = kant scorebord te verlaten.
Op deze wijze wordt ‘kruisend verkeer’ tot een minimum beperkt en ontlasten we de drukke
zone bij de inkom en de toiletten.

Werking kantine
De kantine en het terras werden coronaproof heringericht.
Jullie worden bediend aan tafel en dranken moeten zittend geconsumeerd worden.
Klik hier voor meer info.

Handgel
Verspreid over de ganse site werden een tiental ontsmettingsstations met handgel
geïnstalleerd. Desinfecteer regelmatig je handen.

Kom je met de wagen?
Parkeer je auto op de ruime parking.
Ouders wachten in hun wagen op hun kinderen na training.

Kom je met de fiets?
Een prima idee maar hou ook hier 1,5 meter afstand.

Hou het veilig
Draag een mondkapje waar nodig – Ontsmet regelmatig je handen – Hou 1,5 meter afstand.

