Richtlijnen die in acht genomen moeten worden.
Beste duikvrienden & collega’s
Wanneer de club trainingen en de opleidingenzijn herstart worden zijn er enkele nieuwe
RICHTLIJNEN opgesteld.

Maatregelen om verspreiding te voorkomen
•
•
•
•
•
•

Was vaak je handen.
Hoest en nies in de binnenkant van je elle boog.
Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
Schud geen handen.
Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
Bereid je theorie kennis zoveel mogelijk thuis; indien vragen stuur een Email naar je
Instructeur om meer uitleg.

Met het oog op de uitbraak van het COVID-19-virus adviseert IDS AALST om uiteraard je
eigen gezondheid in acht te nemen, maar ook anderen te beschermen. Bijvoorbeeld als je
duikmaterialen aan anderen uitleent of zelf huurt.

Desinfecteer je eigen duikmateriaal zeer goed na elk gebruik.
Met de kennis van nu gaat men ervan uit dat het virus een paar uur op oppervlakken dus ook
de duikuitrusting kan overleven. Het is altijd al van groot belang dat je duikmaterialen goed
reinigt, maar nu des te meer. Dat geldt zeker voor:
*Mondstuk van de ademautomaat
*De binnenzijde van het masker + Snorkel
*Orale inflatoir van het trimjacket
Daarbij moet je dit weten:
*Schoonmaakmiddelen voor huishoudelijk gebruik werken net zo goed tegen COVID-19 als
bij een gewone verkoudheid en griepvirussen. Vanuit dit perspectief adviseert DAN om
gebruik te maken van een oplossing van 1% waterige oplossing van natriumhypochloriet
(bleekwater) gedurende > 15 minuten waarbij goed wordt opgelet dat de oplossing in alle
hoeken en gaten komt (volledige onderdompeling). Volg altijd de aanwijzingen van de
fabrikant en spoel het product vervolgens met zoet water.
*Voor oppervlakken als tabellen, handvaten, schakelaars, stoelen, enz. raadt DAN aan om
uitsluitend producten te gebruiken die zijn goedgekeurd voor het desinfecteren van
oppervlakken, zoals sprays, doekjes of andere geschikte desinfectiemiddelen.
Let op!
*Producten die weliswaar veel worden gebruikt voor het schoonmaken van duikmaterialen,
maar niet effectief zijn tegen het coronavirus, zijn antibacteriële en chloorhexidine
mondspoeling en -sprays
*Bewijs dat een sopje van heet water en zeep desinfecterend werkt, is er niet, tenzij het water
warmer is dan 40°C en de inweektijd langer is dan 20 minuten (zoals wasmachine).
 Bij het gebruik van middelen die bedoeld zijn voor het desinfecteren van oppervlakken,

zoals sprays, doekjes, enz. waarbij het product niet volledig is ondergedompeld in een
bleekwateroplossing, is een goede desinfectie van het duikmateriaal niet gegarandeerd.
Voor de Club / Verantwoordelijken van IDS Aalst.
1. Bij enige twijfel over je gezondheid: blijf thuis!
2. Heb je Corona (COVID-19) gehad of enige twijfel over je duik-fitheid, raadpleeg je huisof keuringsarts.
3. Gezondheidskeuringen: indien verlopen, volg de regels van jouw duikorganisatie.
4. Houd minimaal 1,5 meter afstand van andere personen, behalve onderwater. Daar is er
geen beperking.

5. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden naar het zwembad of duikstek.
Anders reis apart.
6. Voor >18 jaar. Vermijd groepsvorming van 3 of meer personen indien 1.5 meter afstand
boven water niet gewaarborgd kan worden.
7. Gebruik zo veel mogelijk je eigen apparatuur en uitrusting.
8. Gebruik anti-fog middel om het beslaan van het masker te voorkomen.
9. Houd je aan de Richtlijnen voor Veilig gedrag en gebruik van Duiklocaties
10. Vermijd situaties waarbij extra risico bestaat op duik- of decompressieongevallen en blijf
ruim binnen de nul tijden.
11. Verlaat direct na het omkleden de sport-/duiklocatie

Voor club training moet je:
• Beschikken over eigen basismateriaal volgen de richtlijnen van IDS
• Het duikmasker mag niet meer ontdooid worden via inspuwen in het masker maar
enkel via een eigen ontdooi spuit middel gebruiken & en na gebruik ontsmetten.
• Beschikken over eigen mondmasker + veiligheid handschoentjes
• Het niet respecteren van deze veiligheid normen kan ontzeg worden tot deelnamen
training uit veiligheid maatregelen.
• Na de training niet toegelaten van samenscholing
•
Voor opstart van een duik opleiding moet je:
• Beschikken over eigen mondmasker + veiligheid handschoentjes
• Uitveiligheid overweging is aangewezen dat iedereen over zijn eigen duikmasker +
tuba beschik (deze wordt afgeraden om in bruikleen te nemen gedurende de corona
crisis)
• Ps: kan zelf aangekocht worden of via IDS aangevraagd worden maar moet aanwezig
zijn bij aanvang opleiding
• Het duikmasker mag niet meer ontdooid worden via inspuwen in het masker maar
enkel via een eigen ontdooi spuit middel & ontsmetten.
• Het niet respecteren van deze veiligheid normen kan ontzeg worden tot deelnamen
training uit veiligheid maatregelen.
• Na de training niet toegelaten van samenscholing
3.Aan de verantwoordelijken voor zwembad & buitenwater gedeelten moet je :
• De briefing moet kort en beknopt zijn en mondmasker dragen en afstand verplicht,
voor de demonstratie deze gebeuren in het water. Indien nog geen toegang is naar de
cafetaria zal deze gebeuren op afgesproken plaats waar sociale afstand kan gehouden
worden.
• 1 Verantwoordelijke per 2 leerlingen voor de briefing en debriefing
• Onderwater kan er in groep gewerkt worden met andere verantwoordelijken
• Er worden geen optekeningen gemaakt in de papieren dossiers of logboek elke
verantwoordelijker moet binnen de 24uur zijn beoordeling van de leerling door sturen
• De leerling krijgt uitleg hoe hij zelf thuis zijn logboek moet invullen

•

•
•
•

Het gebruikte materiaal MOET zoals zal besproken worden gestockeerd worden in de
voorziene bakken, iedere verantw. draagt toe om deze op de correcte en veilige wijze
te laten uitvoeren.
Het uitnemen of gebruiken van duik materiaal op het droge word er steeds veiligheid
handschoentje gebruik zijnde van verantw. als de leerling.
IDS zal de gebruikte materialen van de leerlingen ontsmetten in eigen stockruimte.
We dringen erop aan dat verantw. hun eigen materiaal medebrengen en deze zelf
ontsmetten.

4. Verder gebruik van duikmaterialen voor opleiding :
IDS Aalst heeft enorm geïnvesteerd in ontsmettingen producten bij een erkende firma
DETTOL om alles zo veilig mogelijk te houden.
• Qua gebruik in bruikleen van :
• 1.Automaten
• 2.Trimvesten
• 3.Palmen
• 4.Loodgordel zwembad & buitenwater
• Voor het in bruikleen van duikpakken – botjes – kousen is er nog geen regeling
getroffen of deze mag.
• Club leden moeten hun eigen materiaal ontsmetten voor toegang zwembad en na
gebruik
•
5. Zwembad verdeling tussen Club -Opleiding :
Zoals gebruikelijk huur IDS een half zwembad in lengte zijn 4 banen breed op 50m deze
zullen verdeeld worden onder club en opleiding.
• De Club staat onder begeleiding van 1 Verantwoordelijk die toeziet qua skills – tussen
ruimte en verdeling.
• De opleiding staat onder begeleiding van Instructeurs en ass. instructeurs zijnde de
briefing word gegeven door de instructeurs in het bijzijn van de ass. op 1.5 afstand en met
masker . in het water is het de instructeur die de verdeling doet qua aantal leerlingen per
ass. Instructeur (verhouding 1:3)
• Het gebruik van diep of ondiep voor voorheen besproken worden
• Onderwater moet er geen sociale afstand genomen wel aan de water oppervlakte
• Elke leerling komt met volledige uitrusting uit het water waar de verantwoordelijke de
veiligheid procedure zal toezeggen en optuigen van het materiaal dat opnieuw moet
ontsmet worden.
• Flesvulligen gebeuren enkel door de aangestelde verant. Met in acht nemen van de
ontsmetting door de corona maat regel.
1.Na gebruik van een duikpak moet deze ontsmet worden!
Voor deze kan je gebruik maken van DETTOL-wasmiddel een ontsmettingsproduct.
Dettol Wasmiddel.
Kan gebruik worden als Ontsmettingsmiddel voor het spoelen van je duikpak.

Dettol toevoeging bij het spoelen van het duikpak en ontsmet grondig, zelfs bij 30°C, om je te
verzekeren van een hygiënische was ongeacht de temperatuur van de cyclus.
• Reinigt diep.
• Zacht voor weefsels en kleuren.
• Werkt vanaf 30°.
• Verwijdert geurtjes.
Gebruiksaanwijzing:
1.
WASMACHINE: Voeg 2 doseerdoppen toe aan het doseerbakje voor wasverzachter
of
2.
HANDWAS: Giet 1 doseerdop in 2,5 liters koud water (20°) samen met het
wasmiddel. Het wasgoed ongeveer 10-15 minuten laten weken en daarna grondig
uitspoelen met koud water.
Nota: je eigen duikpak is nog altijd het veiligste qua geen besmetting.
Een 5.5mm duikpak kost amper 90euro bij Decathlon en voldoet ook aan de duikeisen.
2.Na gebruik van een ontleend duik masker
Geen gebruik maken van een “Maskeremmer” die op vele plaatse aanwezig is, want wanneer
iedereen zijn masker in dezelfde emmer spoelt, delen ze hun bacteriën en virussen met alle
anderen dus deze vermijden.
Een ontleend duikmasker moet je ontsmetten met een ontsmettingen spray vloeistof en nadien
reinigen met klaar water of zelf met flesje drinkwater werkt prima. Gebruik maken van
zeewater kan ook.
Natuur is het altijd beter om je eigen duikmasker te bezitten dit lost vele problemen op

Ps indien en bijkomende richtlijnen komen betreffende zwembad of gebruik van de vijver De
Nekker of Nieuwdonk zullen deze bekend gemaakt worden en deze moeten dan ook naar de
letter gerespecteerd worden.
IDS AALST is een duikschool die het voor iedereen safe wilt houden, van verantwoordelijker
tot leerling
Bedankt “Keep it Safe”
Georges

Power Point presentatei

