Duikorganisatie op de site « Croisette » tijdens de periode van Covid 19

Alleen duikers van Groep 3 mogen duiken, d.w.z. : Duikers mogen niet positief getest zijn,
noch contact gehad hebben met een positieve persoon noch symptomen van Covid19 hebben
gehad. (zie medische aanbevelingen).
1. De duikteam mag slechts 2 of 3 duikers bevatten en altijd dezelfden, mogelijk zal er een
controle uitgevoerd worden.
2. Begeleidende personen worden NIET toegelaten tot de site.
3. Een voorafgaande registratie is verplicht zoals beschreven in de registratieprocedure. Het
tijdstip van aankomst en het tijdstip van te water gaan worden gecommuniceerd na
bevestiging van de reservering. De groepen zullen dus in ruimte en tijd worden verspreid.
4. Het aantal duikers op de site is beperkt.
5. Er wordt een controle uitgevoerd bij de aankomst op de site, niet-geregistreerde duikers
worden geweigerd.
6. Elk voertuig parkeert op een afstand van 2 m van een ander voertuig.
7. Duikers zullen ervoor zorgen dat ze ten allen tijde de geplande sociale afstand van
minimaal 1,50 m behouden. Het dragen van een mondneusmasker wordt aanbevolen.
8. De kleedkamers en de bar zijn niet toegankelijk.
9. Het vullen van duikflessen is alleen beschikbaar VOOR de duik. Gelieve uw fles voor het
bord "lege flessen" te plaatsen. Betaal de verantwoordelijke belast met het vullen met het
exacte bedrag. De verantwoordelijke zorgt ervoor dat de kranen worden gedesinfecteerd
vooralleer de flessen worden gevuld. Na het vullen bevindt uw fles zich onder het label "volle
flessen". Raak alsjeblieft alleen je eigen fles aan. Vermijd hergroepering tijdens het vullen,
houd afstand ! Slechts één persoon in het lokaal om zijn fles af te zetten of op te halen.
10. Er wordt geen materiaal uitgeleend of verhuurd.
11. De duikteams van maximaal 2 tot 3 duikers begeven zich naar de duikplek met een
afstand van meer dan 1,50 m tussen de duikers, afhankelijk van het startschema.
12. Er kunnen zich maximaal TWEE teams tegelijkertijd op het ponton bevinden. De
briefings en materiaalcontrole vinden plaats op de parkeerplaats of voordat ze naar beneden
gaan op het ponton, met respect voor de afstand.
13. Een veilgheidsteam is altijd verplicht op het ponton en wordt om beurt verwisseld.
14. Het te water gaan gebeurt van op het ponton, het uit het water komen gebeurt langs de
"kinderen-uitgang », behalve de laatste 4 duikteams, die op hun beurt de veiligheid voor de
laatste duikers zullen garanderen vanop het ponton.
15. De ontspanner (Octopus) wordt getest zonder gebruik van het mondstuk, deze kan dan
eventueel voor een buddy dienen.
16. Als er een wachtrij wordt gecreëerd boven de trappen naar het ponton, is het raadzaam om
een afstand te houden van + 1.50 m. Gezien de geplande starttijden zal er in princiep nooit
een file zijn.
17. Het spoelen van de maskers gebeurt alleen in de daarvoor bestemde emmer. Het wordt
aanbevolen om commerciële anticondens te gebruiken.
18. Aangezien niemand er zeker van kan zijn dat hij van tevoren niet besmet is geraakt, zijn
de volgende veiligheidsmaatregelen van toepassing:
a. Oefeningen en duikdopen zijn niet toegestaan.
b. Het duiken wordt in de veiligheidscurve uitgevoerd (NO DECO) met een veiligheidsstop
van 5 minuten op 5 meter.
c. Het wordt aanbevolen om 1 ATA (1 Bar) partiële zuurstofdruk niet te overschrijden.
Gezien de diepte van de duikplek is het onwaarschijnlijk dat een duiker met luchtfles deze

druk zal bereiken. Een nitroxduiker met een mengsel van 32% O2 is echter beperkt tot 21 m,
een nitrox 36% tot 17 meter!
d. De duik duurt niet langer dan 30 minuten.
e. Elk teken van kortademigheid impliceert het einde van de duik en een gecontroleerde
opstijging.
f. De opstijgsnelheid zal de laatste 5 meter bijzonder langzaam zijn.
19. Alleen de veiligheids duikteam mag op het ponton blijven. Duikteam 1 duikt in het water
als duikteam 2 aankomt op het ponton, duikteam 2 duikt in het water als duik 3 arriveert,
enzovoort.
20. Debriefings vinden plaats op de parkeerplaats en op veilige afstand.
21. Twee vaten zijn gevuld met desinfectiemiddel voor uw apparatuur, o.a uw handschoenen
voordat u ze verwijdert.
22. Gezien de sluiting van de bar, zal er geen feestelijke bijeenkomst rond de auto's plaats
vinden. Zodra de duikers uit omgekleed zijn, verlaten zij de site van de Croisette.
23. De toiletten zijn toegankelijk via de 2e deur. Eén persoon tegelijk. Met verplicht handen
wassen voor en na toiletbezoek. Er is een desinfectiemiddel beschikbaar om de toilet voor
gebruik te desinfecteren. De uitgang is via de achterdeur (geen kruising).
24. Respecteer alstublieft de afstand die op de grond is aangegeven in het geval van een
wachtrij bij het toilet.
25. Als je op een gegeven moment vermoedt dat je iets hebt aangeraakt dat besmet zou
kunnen zijn, ga dan je handen wassen !
26. We rekenen op uw verantwoordelijkheidsgevoel. Hoe beter we al deze maatregelen
toepassen, hoe eerder we een normaal bestaan kunnen hervatten.

