Coronaprotocol
Hieronder volgen de regels die op dit moment gelden. Wij houden rekening met de landelijke
richtlijnen. Wanneer die veranderen, passen wij ons hierop aan.
•
•

•
•

Instructies en aanwijzingen van leiding toezichthouders dienen door alle leden en
ouders opgevolgd te worden.
We houden ons uiteraard aan de aangegeven richtlijnen vanuit het RIVM.
o Voor vertrek en bij thuiskomst goed de handen wassen.
o Basisschoolkinderen hoeven geen afstand te houden.
o 13 t/m 18 jaar: onderling geen afstand, wel 1,5 meter afstand van de leiding
houden. De leiding zal tijdens de turnles uiteraard wel kort ondersteuning
bieden als dit nodig is.
o 18 jaar en ouder: voor, tijdens en na de les 1,5 meter afstand.
o Zelf of iemand in het gezin corona gerelateerde klachten? Blijf dan thuis.
o Vanaf 1 december geldt een mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes voor
iedereen vanaf 13 jaar. Enkel tijdens de les mag het mondkapje worden
afgezet. Tot 1 december is dit een dringend advies.
Wij maken geen gebruik van de kleedkamers en toiletten, dus thuis omkleden. (sport/dansschoenen uiteraard pas aantrekken in de gymzaal)
Neem bij warm weer drinkwater mee.

Jeugdleden
•

•
•
•
•

•

De kinderen mogen max. 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn en
worden binnen opgevangen door de leiding. Laat uw kind dus niet te vroeg van huis
vertrekken.
Ouders die hun kind komen brengen zetten hun kind af bij het hek. Houd de 1,5
meter afstand in acht.
Kinderen in groep 1-2 en groep 2-3 mogen als uitzondering tot de ingang gebracht
worden. De leiding zal hen hier opwachten.
Het is voor ouders helaas niet toegestaan om het gebouw te betreden. Ook kunnen
ouders niet blijven kijken.
Ouders kunnen hun kind direct na afloop van de les ophalen bij de nooduitgang. Ook
hier 1,5 meter afstand bewaren.
o Turnen: nooduitgang zaal 1 (zijkant pand)
o Dans: nooduitgang zaal 2 (achterzijde pand)
o Selectie: volgt het protocol locatie Turnschool
Zodra de les klaar is dienen de leden direct de locatie te verlaten.

Leden 18 jaar en ouder
•
•

Kom pas vlak voordat de les begint en neem plaats op de aangegeven bank in de
zaal.
Let op: ook hier 1,5 meter afstand houden (Jas, tas, enz. meenemen in de zaal).

