Protocol COVID-19 (per 1 juli 2020)
Basisregels voor iedereen
➢
o
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o
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Blijf thuis als je één van de volgende symptomen hebt:
Neusverkoudheid
Hoesten
Benauwdheid
Koorts (vanaf 38 C°)

➢
o
o

Blijf thuis als iemand in jouw huishouden de volgende symptomen heeft:
Positieve COVID-19 test binnen jouw huishouden
Koorts (vanaf 38 C°)

Activiteiten voor kinderen t/m 6 jaar + ouders/verzorgers
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Ouders/verzorgers en personeel houden 1,5 meter afstand
Personeel en kinderen houden (zoveel mogelijk) 1,5 meter afstand
Hoest en nies in je elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes
Schud geen handen
Was voor en na de activiteit je handen
Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt
worden, rouleer deze niet en desinfecteer de materialen direct na gebruik met
reinigingsdoekjes
Kom met maximaal één ouder/verzorger naar de locatie
Ga thuis naar het toilet
Kom in de juiste kleding naar de locatie
Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie. De organisatie zal zorg dragen voor de
juiste beschermings- en reinigingsmiddelen

Activiteiten voor kinderen en tieners van 6 t/12 jaar
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Ouders houden 1,5 meter afstand
Personeel en kinderen/tieners houden (zoveel mogelijk) 1,5 meter afstand
Hoest en nies in je elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes
Schud geen handen
Was voor en na de activiteit je handen
Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt
worden, rouleer deze niet en desinfecteer de materialen direct na gebruik met
reinigingsdoekjes
Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid of met maximaal één ouders/verzorger
naar de locatie
Ga thuis naar het toilet
Kom in de juiste kleding naar de locatie
Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie. De organisatie zal zorg dragen voor de
juiste beschermings- en reinigingsmiddelen

Actviteiten voor tieners en jongeren van 13 t/m 18 jaar
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Personeel en tieners/jongeren houden (zoveel mogelijk) 1,5 meter afstand
Hoest en nies in je elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes
Schud geen handen
Was voor en na de activiteit je handen
Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt
worden, rouleer deze niet en desinfecteer de materialen direct na gebruik met
reinigingsdoekjes
Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de locatie
Ga thuis naar het toilet
Kom in de juiste kleding naar de locatie
Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie. De organisatie zal zorg dragen voor de
juiste beschermings- en reinigingsmiddelen

Spelregels voor sport- en spel in het kort
Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Er mag weer binnen worden gesport door
alle doelgroepen in alle takken van sport.
Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Bij contactsporten hoeft
geen 1,5 meter afstand gehouden te worden.

