Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
Ouders, neem voor dat de kinderen naar de training komen deze regels met hun door.
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. Denk aan de regels van het RIVM
• Heb je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; dan blijf je thuis.
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidklachten
heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
• Als trainers constateren dat er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts wordt je direct naar huis gestuurd of de
ouders gebeld om hun kind te komen halen.
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
• Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
• Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
• Neem geen overbodige spullen mee (telefoon) en kom in je sportkleren, want de
kleedlokalen blijven gesloten.
• Geen pauze, als iemand wil drinken kan dat in de eigen meegenomen bidon.
• Douche thuis en niet op de sportlocatie;
• Vermijd het aanraken van je gezicht;
• Schud geen handen;
• Houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw
huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar;
• Kom niet eerder dan vijf minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct
daarna naar huis.

Betreden van het terrein van Destatec.
• Parkeren voor ouders op het terrein van de sporthal voor de toegangspoort. Kom niet eerder
dan 5 minuten voor aanvang van de training. Kinderen worden bij de poort afgezet en lopen
alleen naar de club.
Ouders mogen niet bij de training aanwezig zijn.
• Bij het verlaten van het terrein lopen de kinderen naar de toegangspoort. Hier kunnen de
ouders hun kinderen weer afhalen.
• Fietsen mogen tot aan de club in het desbetreffende fietsenrek.
• Kinderen mogen het clubgebouw niet betreden.

