Covid-19 maatregelen VTT Jong Zulte 19 september 2020
- Bij aankomst op domein de Waalmeers is een mondmasker dragen verplicht. Bij het verlaten van het terrein en
tijdens de tocht mag het masker uiteraard afgezet worden.
- Probeer zoveel mogelijk de afstand van 1,5 meter met anderen te handhaven op het domein indien de persoon niet
tot je bubbel behoort.
- Deelnemers dienen het traject te volgen voor het achterlaten van de bewaakte fietsparking en de inschrijving. Er is
steeds een inkom en aparte/andere uitgang om zo weinig mogelijk contact met andere te kunnen hebben. Dit zal
duidelijk aangeduid staan.
- Bij het binnenkomen van de kantine voor inschrijving moet iedere deelnemer zijn handen ontsmetten, en liefst
nogmaals bij het buitengaan.
- Omdat er geen bevoorrading van voedsel mag zijn onderweg, zal er een pakket aangeboden worden bij de start. Dit
is echter geen verplichting.
- Bij de grote toer van 70km zal er onderweg mogelijkheid zijn om een flesje water van 0,5liter te nemen. Dit flesje
dien je ofwel in je drinkbus te gieten ofwel direct uit te drinken. Delen van flesjes is niet toegestaan. Deze
bevoorrading zal in Wortegem staan aan Bouvelobos.
- Kleedkamers en douches zullen niet open zijn wegens corona maatregelen en teveel werk om na iedere gebruiker te
ontsmetten.
- Gelieve steeds je handen te wassen en te ontsmetten na gebruik van het toilet. Extra toiletten zullen voorzien zijn
op het domein.
- Wie gebruik wil maken van de afspuitstand dient vooraf steeds de waterspuit te ontsmetten .De club voorziet
hiervoor papier en ontsmettingsspray.
- Na de rit kan je genieten van een drankje (gratis bij afgifte polsbandje) maar dien je wel plaats te nemen aan een
tafel met maximum 10 personen uit je eigen ‘bubbel’. Indien mogelijk liefst nog met afstand van 1,5m tussen. Aan
tafel mag het masker af, wie naar het toilet moet of zich beweegt richting fiets, dient zijn mondmasker te dragen.
- Op elke tafel zullen 2 QR-codes hangen. 1 met deze maatregelen en 1 met een verplichte registratie. 1 persoon per
tafel dient zich verplicht te registreren. Er zullen regelmatig controles gedaan worden.
- Opgepast : we zullen wel maar aan max. 400 personen tegelijkertijd plaats kunnen bieden. Zijn de stoelen op dan
zullen we je moeten vragen het terrein te verlaten. We mogen nu éénmaal in buitenlucht maximum 400 personen
op een event toelaten.
- Het aantal deelnemers van de toertocht zelf is onbeperkt.
- Hou het veilig, gedraag jullie in het verkeer maar geniet vooral van de natuur en de rit zelf.
Er is een Corona verantwoordelijke aangesteld die een oogje in het zeil zal houden en zal bijsturen waar nodig. Bij vragen
en opmerkingen kan je altijd bij hem terecht. Gino Bossuyt (0475 55 75 14)

We hopen jullie hiermee toch een beetje te kunnen plezieren in deze sombere periode.
Weet ook dat wij zoveel mogelijk doen en proberen met alles en iedereen rekening te houden maar dat een foutje of een
eventuele verbetering altijd mogelijk is. Advies is altijd welkom.
Dit is echter het werk van vele mensen in hun vrije tijd, respecteer hen daarom hiervoor.
Deze maatregelen zijn er niet om jullie te vervelen, wel om alles zo veilig mogelijk te houden.
Maar vooral GENIET, GENIET, GENIET....

Met dank en hopend op jullie begrip
Bestuur Jong Zulte

