
TC1/Corona protocol 

 

2020 - TC/1   -   Racing   -   COVID-19  Protocol 
 

De organisatie moet bepaalde voorzieningen treffen 

 

= Handhygiëne. 

 Het principe is dat iedereen zijn eigen handontsmetting zelf bij heeft maar 

     indien geen handwasmogelijkheden : extra handontsmetting beschikbaar stellen. 

 = Voor het publiek. 

 = Voor de jury. 

 = Voor de teamleden. 

 = Voor de rescue. 

 = Aan de toiletten (verplicht gebruik voor en na elk toiletbezoek). 

 

= Voorzie zoveel mogelijk zitplaatsen voor het publiek en hang affiches uit : gelieve de 1,5m  

    afstand van elkaar te respecteren. 

 

= Er wordt aan de organisatie gevraagd om markering op de grond aan te brengen om zo  

   duidelijk de afstand van 1,5 meter aan te geven. Tevens affiches aanbrengen om de aanwezigen  

   er op te wijzen dat ze de social distancing en de handhygiëne moeten toepassen 

 

= Voor de betalingen indien van toepassing : Cash geld proberen te vermijden. 

    Indien nodig richtlijnen inzake wat men moet meebrengen om te kunnen betalen : de  

    deelnemers/officials op voorhand hiervan inlichten. 

 

= Voor het eten van jury en rescue, take away / lunchpakket voorzien, zeker geen buffet formule. 

    Anders is bediening met mondmaskers nodig. 

 

= De teamleden dragen een mondmasker tot zij zich op hun respectievelijke plaatsen in de  

   boot bevinden.  

   Wegens contact tussen skiër en observer zal deze laatste gepaste handschoenen dragen. 

 

= Het is voor de officials (vrijwilligers !) die soms zes uur of langer van dienst zijn niet  

   doenbaar om de ganse dag een mondmasker te dragen. Zij worden geacht die week een bubbel  

   te vormen. 

 

= De starter / vlaggenman moet geen mondmasker dragen ( duidelijk verstaanbaar zijn tijdens  

   de procedure ) maar moet wel voldoende afstand houden. 

 

= We brengen indien nodig, extra tenten voor de officials mee om naast de jurywagen te zetten 

(handgel, ..). 

 

= In de reddingsboten en in de sleepboten handschoenen en mondmasker voorzien voor het  

    geval er moet ingegrepen worden. 

 

= Hoe de medaille uitreiking organiseren? 

    De medailles worden aangeboden op een schotel en de skier neemt er zelf de zijn af en 

    hangt ze om de nek. 

    Niet kussen, geen handshake, ... 

 


