Corona protocol sportactiviteiten JongPutten
Bij veel van onze activiteiten zijn wij te gast op diverse locaties. Ouders en kinderen dienen
zich te houden aan de coronamaatregelen van de desbetreffende sportaccommodatie.
Voor sporters / kinderen
 Blijf thuis als je verkouden of grieperig bent.
 Zorg dat je voor vertrek naar de activiteit thuis naar het toilet gaat.
 Kom zo veel mogelijk in sportkleding naar de activiteit toe.
 Kom niet te vroeg, max 5 minuten voor aanvang van de les en ga na afloop direct
naar huis.
 Wacht bij de ingang tot dat je wordt opgehaald door iemand van de organisatie en
ga niet op andere plekken spelen.
 Wij desinfecteren onze handen bij binnenkomst.
 Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie.
 Neem je eigen bidon, met je naam erop, gevuld met water mee om uit te drinken.
 Laat sieraden en/of horloge thuis.
Voor ouder(s) / verzorger(s)
 Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie.
Dit geldt zowel voor, tijdens als na de activiteit van jouw kind(eren). Dit geld in ieder geval tot 10 november a.s.
 Er is meer tijd tussen de lessen om er voor te zorgen dat we materialen kunnen
schoonmaken en voldoende wisseltijd hebben.
 De gymzalen worden elke dag schoongemaakt en de organisatie zorgt voor desinfectie.
 Informeer je kind(eren) over de algemene veiligheids- en hygiëneregels, zorg dat
ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen en zorg dat de kinderen de
bovenstaande regels kennen.
 Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer, ophalen etc.
 Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft
(vanaf de 38 C°) en/ of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten
heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten.
 Wanneer je kind(eren) niet zelf naar de sportlocatie kunnen reizen zorg dan dat je
als ouder/verzorger alleen reist en alleen je eigen kind(eren) wegbrengt.
 Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de activiteit op de sportlocatie.
 Direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de
sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is en
dat er afstand wordt bewaard met andere ouders die hun kind komen ophalen.
Voor de actuele informatie en een uitgebreide Q&A over sport- en beweegactiviteiten in
relatie tot de laatste COVID-19 maatregelen verwijzen we u naar:
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport en
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijksleven/sport

