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Duikorganisatie op de site « Croisette » tijdens de periode van Covid 19 fase 7.
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).
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Duiken is toegelaten mits niet meer dan 10 personen bijeenkomen.
Geen bijeenkomsten – Afstand hoouden !
Ook binnen de duikteam moet de masker gedragen worden en afstand gehouden wordren.
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, evenals het tijdstip om de site te verlaten. Toegang tot de
site wordt geweigerd voor het uur vermeld op uw reservering.
5. Bij aankomst presenteert de teamleider de ingevulde inschrijvingsformulier(en) aan de
barkeeper. Hij betaalt voor de duiken. Hij zorgt ervoor dat het tijdstip van tewatergaan
wordt gerespecteerd.
6. Begeleidende personen voor minderjarige duikers zijn toegestaan op de site, respecteren
de afstand en dragen een masker.
7. Duikontpanners worden niet geleend of verhuurd
8. Voertuigen worden kop aan staart geparkeerd om afstand te houden
9. Het aantal duikers op de site is beperkt volgens de nationale richtlijnen
10. Duikers zullen ervoor zorgen dat ze ten allen tijde de geplande sociale afstand van
minimaal 1,50 m behouden ! Het dragen van een mondneusmasker is verplicht
11. De kleedkamers zijn niet tougankelijk.
12. Het vullen van duikflessen is beschikbaar. Gelieve uw fles voor het bord "lege flessen" te
plaatsen. Gelieve aan de bar te betalen en uw ticket te aan de verantwoordelijke voor het
vullen te overhandigen. De verantwoordelijke belast met het vullen van uw fles zal uw
kranen desinfecteren voor het vullen. Na het vullen zal je je fles onder het bord "volle
flessen" vinden. Raak alsjeblieft alleen je eigen fles aan. Vermijd hergroepering tijdens het
vullen, houd afstand! Slechts één persoon in de lokaal om zijn fles af te geven of op te
halen.
13. Groepen van maximaal 2 tot 4 duikers begeven zich naar de duikplek met behoud van een
afstand van meer dan 1,50 m tussen de groepen, afhankelijk van het tijdstip van te
watergaan.
14. Maximaal TWEE teams kunnen zich tegelijkertijd op het ponton bevinden. De briefings en
materiaalcontrole worden gegeven op de parkeerplaats of juist voor u naar het ponton
daalt met respect voor de afstand.

www.croisette.be
Siège Social:

Rue François Hittelet 86
5190 Jemeppes sur Sambre
Tél: 0497/68 47 65

TVA BE 412.831.505
BNP BE51 2600 0611 0362

15. Een veilgheidsteam is altijd verplicht op de ponton en wordt om beurt verwisseld.
16. Het te water gaan gebeurt van op het ponton, het uit het water komen gebeurt langs
de "kinderenuitgang», behalve de laatste duikteams, die op hun beurt de veiligheid
voor de laatste duikers zullen garanderen vanop het ponton.
17. De ontspanner (Octopus) wordt getest zonder gebruik van het mondstuk, deze kan dan
eventueel voor een buddy dienen.
18. Als er een wachtrij wordt gecreëerd boven de trappen naar de 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
19. Het spoelen van de maskers gebeurt alleen in de daarvoor bestemde emmer. Het wordt
aanbevolen om commerciële anticondens te gebruiken
20. De duur van de duik is beperkt tot 45 minuten, zodat een maximaal aantal duikers kunnen
duiken
21. Alleen de veiligheids duikteam mag op het ponton blijven. Duikteam 1 duikt in het water als
duikteam 2 aankomt op de ponton, duikteam 2 duikt in het water als duik 3 arriveert,
enzovoort.
22. De duiken zijn NO DECO! (NDL respekteer de safetystop van 5 minuten).
23. Debriefings vinden plaats op de parkeerplaats en op veilige afstand.
24. 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 toegestaan volgens eigen Ligua normen.
b. Elk teken van kortademigheid impliceert het einde van de duik en een gecontroleerde
opstijging.
c. De opstijgsnelheid zal de laatste 5 meter bijzonder langzaam zijn.
d. Het duiken zal niet langer dan 45 minuten duren.
25. De bar is niet meer open.
26. Persoonlijk eten en drinken is verboden op de site, alleen een flesje water voor
rehydratatie is toegestaan.
27. Aan de bar is een hydro-alcoholische gel verkrijgbaar.
28. 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 het toilet voor
gebruik te desinfecteren. De uitgang is via de achterdeur (geen kruising).
29. Respecteer alstublieft de afstand die op de grond is aangegeven in het geval van een
wachtrij bij het toilet.
30. Als je op een gegeven moment vermoedt dat je iets hebt aangeraakt dat besmet zou
kunnen zijn, ga dan je handen wassen !
31. Uw reserveringsschema voorziet een vertrek van de site 30 minuten na het verlaten van
het water. Respecteer deze timing om te voorkomen dat er teveel mensen op de
parkeerplaats verblijven.
32. We rekenen op uw verantwoordelijkheidsgevoel. Hoe beter we al deze maatregelen
toepassen, hoe eerder we een normaal bestaan kunnen hervatten.
De raad van bestuur.
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