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Corona en sportbeoefening in
Brugge
Het Coronavirus heeft een grote impact op het dagelijkse leven, zo ook op de
sportbeoefening. Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het
Coronavirus vind je de laatste maatregelen. Ook de sportdienst van Brugge krijgt heel
wat vragen over de genomen maatregelen.
Hieronder geven we je een stand van zaken vanaf 1 juli.
STAND VAN ZAKEN
De nieuwe (sport)maatregelen in een notedop:
Alle sporten zijn weer toegelaten mét contact als:
ze in georganiseerd verband plaatsvinden,
ze in een groep van maximum 50 personen plaatsvinden,
er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is,
je je handen voor en na wast en het gemeenschappelijk sportmateriaal voor
en na het sporten schoonmaakt,
je de veiligheidsprotocollen volgt.
De zwembaden, sauna's en wellnesscentra kunnen weer open als ze voldoen aan
de veiligheidsprotocollen.
Kleedkamers en douches mogen gebruikt worden zoals in de
veiligheidsprotocollen beschreven wordt.
Publiek mag weer
vanaf 1 juli:
maximum 200 toeschouwers binnen of 400 toeschouwers buiten en
mits het volgen van de veiligheidsprotocollen.
voor reguliere evenementen die in permanente infrastructuren zoals
bijvoorbeeld tribunes worden georganiseerd, zullen protocollen worden
opgesteld. Deze zullen binnenkort publiek gemaakt worden.
voor éénmalige evenementen in de publieke ruimte zal vanaf 1 juli een
online-instrument (matrix) beschikbaar zijn, dat als referentie zal
dienen voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen
voor deze evenementen. Er zullen ook duidelijke regels moeten worden
toegepast.
vanaf 1 augustus
maximum 400 toeschouwers binnen of 800 buiten en mits het volgen
van de veiligheidsprotocollen, op voorwaarde dat de

gezondheidssituatie het toelaat.
een uitzondering om deze limiet te overschrijden, kan gevraagd
worden aan lokale overheden voor permanente infrastructuren met
zittend publiek, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften.
Voor meer informatie kun je surfen naar de pagina van Sport Vlaanderen.
Protocollen en gedragscodes
Samen met de partners binnen de klankbordgroep Sport werden protocollen en
gedragscodes opgesteld. Algemene principes zoals voldoende afstand en
hygiëne blijven nog steeds van kracht. Verder kunnen alle richtlijnen steeds
worden bijgewerkt in functie van volgende fases.
Deze protocollen kun je hier vinden.

Contactinformatie
Huis van de Bruggeling
N.a.v. coronamaatregelen uitsluitend op afspraak. Maak snel en eenvoudig een
afspraak via afspraken.brugge.be of op het nummer 050 44 8000. Frank Van
Ackerpromenade 2 (Stationsplein) 8000 Brugge
T 050 44 8000
info@brugge.be
Vandaag van 08:30 tot 17:00
Morgen van 08:30 tot 12:30 (Telefonisch te bereiken tot 17.00 u.)
Alle openingsuren

