Muisbroek - COVID-19 - Richtlijnen

Update 01 mei 2021 – COVID-19 maatregelen.
De Stad Antwerpen staat ons toe de Put van Ekeren verder open te stellen voor het duiken mits een
strikte naleving van de regels. De federale, provinciale en stedelijke COVID-19 maatregelen hebben
ten allen tijde voorrang op onderstaande richtlijnen.
Voor gedetailleerde info raadpleeg de officiële website
http://www.info-coronavirus.be
Beste duikers,
De vaccinatieprogramma’s lopen op volle toeren en dat is bemoedigend. Maar gezien de evolutie en
de hoge besmettingsgraad van een aantal varianten van het coronavirus moeten ook wij duikers zeer
waakzaam blijven en ons houden aan de geldende regelgeving.
Gezien een groot aantal duikstekken nog steeds beperkingen kennen, verwachten wij in de
eerstvolgende dagen/weken een grotere toeloop aan de Put van Ekeren. Net zoals vorig jaar willen
we de Put van Ekeren voor het duiken openhouden. Daarvoor zijn we ook nu op jullie hulp
aangewezen.
Naast de reeds gekende regels (zie onderstaand) kunnen wij genoodzaakt worden tot volgende
acties:
•

Een filterblokkade met controle van de vergunning is ten allen tijde mogelijk en kan zeker in
de drukke periodes van kracht zijn.

•

Je wordt verzocht je vergunning klaar te houden bij aankomst.

•

Mondmaskers zijn verplicht vanaf aankomst tot vertrek.

•

De sociale afstand (1,5 m) moet ten allen tijde gerespecteerd worden.

•

In het kader van de corona maatregelen geen tafels, stoelen en partytenten op de parking.
Sorry: geen BBQ of feestjes.

•

Is het druk? Verlaat het terrein dan zo snel mogelijk na de duik.

•

Parking vol? Wachten op toegangsweg of later terugkomen.

De politie controleert regelmatig. Algemeen stellen wij vast dat de richtlijnen goed opgevolgd
worden. Dit verheugt ons en daarvoor zijn wij u allen dankbaar. Alleen door een consequent respect
voor de afspraken kunnen wij onze geliefde Put openhouden.

Het gaat immers om een uiterst moeilijk en fragiel evenwicht tussen veiligheid en gezondheid
enerzijds en genieten van onze duiksport anderzijds. Dikke merci aan iedereen die ons helpt om de
discipline te bewaren.
Wij danken voor jullie begrip en samen houden we de Put open!
Het bestuur AVOS.

Richtlijnen voor Duikers – geüpdated 01-05-2021
•

Mondmasker: verplicht

•

Clubduiken:

•

•

•

o

Respecteer de actuele regels voor het buitensporten: aantal deelnemers.

o

Maak vooraf goede afspraken en vermijd zo lange briefings en grote groepen.

o

Best practice: werk met voorinschrijvingen en maak de indeling op voorhand.

o

Briefing: sociale afstand min. 1,5 m.

Duiken
o

Proeven: volgens richtlijnen van uw federatie

o

Nachtduiken: vooralsnog weer toegelaten. (Let op: beperking indien nachtklok!)

o

Tweede automaat verplicht voor elke duiker.

Steiger of de trappen: enige toegelaten entry- en exit-points.
o

Respecteer de sociale afstand van 1.5 m

o

Instapplaats steiger: bij voorkeur met sprong vanaf platform.

o

Uitstapplaats steiger: via de trappen L en R of ladder

Preventie
o

Ontspanners etc. desinfecteren bij uitwisseling tussen duikers.

Steiger met aangepaste infrastructuur. De steiger is een 2de trap rijker. Deze nieuwe en brede trap
bevindt zich aan de linker zijde van de steiger. Door zijn constructie en ligging is deze bijzonder
geschikt voor onze technische duikers en duikers met een handicap.
Geniet van het duiken! Hou het veilig en hoffelijk!
AVOS vzw
01-05-2021

