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Corona protocol GSV Statera – Sporten in de zaal 

 

 

We starten op 1 juli  2020 met het geven van onze lessen in de Zaal.  

Hiervoor gebruiken we de regulieren zalen die we huren van de Gemeente Noordenveld.  

 

Om weer binnen te kunnen sporten maken wij de volgende afspraken. 

 

* Op al onze sportlocaties hangt onze poster ‘Zo sporten wij veilig in de zaal’. 

* Tijdens de lessen is de trainer de Corona-verantwoordelijke. Hij/zij ziet erop toe dat de hygiëneregels gehandhaafd 

worden.  

* Kom zoveel mogelijk zelfstandig en op de fiets naar de sportlocatie.  
* Kom niet eerder dan 10 minuten voor het begin van de training. 

* Bij de ingang was je je handen met behulp van de fles desinfecteermiddel, die daar staat. 

* Iedere groep gebruikt 1 kleedkamer. De gehele groep wacht in gezamenlijk in de kleedkamer tot je wordt 

opgehaald door de trainer.  

* Voor de sporters geldt: Kom zo veel mogelijk in je sportkleding naar de locatie en kleed je na het sporten snel om.  

* Neem een gevulde bidon mee, deze blijft in de kleedkamer zodat je na afloop iets kunt drinken. 
* Desinfecteer ook na de les je handen met desinfectiemiddel.  
* Je gaat meteen na de training (dus zonder te douchen) naar huis. 
* Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, 
verhoging (vanaf 38 C°). 
* Blijf thuis als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°) en/of benauwdheid. 
 

Ouders/verzorgers, die hun kinderen brengen, verzoeken wij om ook zo veel mogelijk op de fiets te komen. Voor u 
gelden dezelfde richtlijnen als voor de kinderen. U kunt uw kind brengen tot aan de ingang. Na afloop kunt u uw kind 
weer ophalen bij de uitgang. Denkt u om de 1.5 meter afstand als u staat te wachten. 
Vanwege de richtlijnen vanuit het RIVM is het niet toegestaan om bij de training aanwezig te zijn.  
Uitzondering hierop zijn de kleuters, 1 ouder mag meelopen en helpen bij het omkleden. 
 
Wij stellen onze ouders en sporters op de hoogte van ons protocol en deze wordt ook gepubliceerd op onze website.  
De poster wordt zichtbaar opgehangen op onze sportlocaties.  
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Voor ouders en verzorgers 

 

Houd je kind thuis als hij of 
zij, of een gezinslid, 
verkouden of grieperig is 

 

Ouders/verzorgers, die hun 
kinderen brengen? Kom zo 
veel mogelijk op de fiets te 
komen. 

 

Breng je kind niet eerder dan 
10 minuten voor het begin 
van de les. 

 

U kunt uw kind brengen tot 
de deur. 
 Na afloop kunt u uw kind 
weer ophalen bij de uitgang. 

 

Laat je kind zoveel mogelijk 
zelfstandig en op de fiets 
komen 

 

Informeer je kind over de 
geldende hygiëneregels.  

Voor de sporters 

 

Blijf thuis als je verkouden of 
grieperig bent. 
 

 

Desinfecteer je handen bij 
binnenkomst 

 

Kom zoveel mogelijk 
zelfstandig en op de fiets. 

 

Neem je eigen bidon (gevuld) 
mee.  
 

 

Kom niet eerder dan 10 
minuten voor het begin van 
de les. 

 

Ben je ouder dan 18? Zorg er 
steeds voor, dat je anderhalve 
meter afstand houdt 

 

 

Je wacht in de kleedkamer tot 
je wordt opgehaald door de 
trainer.  

 

Je komt in sportkleding naar 
de training. Douchen doe je 
na afloop thuis. 

 

Je gaat direct na de training 
naar huis. 
 

Voor de trainers 

 

Blijf thuis als je verkouden of 
grieperig bent. 
 

 

Je haalt de kinderen op vanuit 
de kleedkamer 

 

Houd 1.5 meter afstand met 
alle kinderen en trainers. 

 

Desinfecteer je handen voor 
en na elke training. 

Voor iedereen: 
Houd je aan het protocol. 

Volg de aanwijzingen van de trainer en het bestuur direct op. 
 

Veel sportplezier! 

  

 

Zo sporten wij veilig in de zaal 


