
 
 

 

Naast het advies van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden) 

hanteren wij de volgende regels: 

- Houdt onze mediakanalen goed in de gaten voor eventuele roosterwijzigingen.  

- Blijf thuis als je (milde) klachten of ziekteverschijnselen hebt zoals (neus)verkoudheid, 

hoesten, niezen, keelpijn of koorts gehad heeft. Indien dit het geval is, ga dan direct naar 

huis.  

- Ook onze medewerkers worden onderworpen aan deze gezondheidscheck. Medewerkers 

met klachten of ziekteverschijnselen blijven thuis. 

- Was je handen minimaal 20 seconden met water en zeep. Voor aanvang van de les kun je bij 

ons nog een keer je handen desinfecteren. 

- Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van een groepsles en wacht buiten de zaal op 

1.5m afstand van elkaar tot de instructeur je naar je plaatst begeleidt. 

- Voor onze leden die groepslessen volgen wordt gevraagd om direct de groepsleszaal te 

betreden en niet via de trainingszaal naar binnen te gaan. 

- Iedere sporter zorgt er voor dat hij binnen het afgesproken tijdsblok de sportschool betreedt, 

traint en na afloop van de training meteen weer vertrekt. 

- Onze douches zijn nog gesloten. De kleedkamers zijn wel open, maar in dien mogelijk hebben 

we liever dat je je thuis omkleedt. Neem geen waardevolle bezittingen mee.  

- Het toilet kan in nood worden gebruikt, maximaal 1 persoon tegelijk en de gebruiker dient 

vóór en na gebruik zelf alle contactpunten te reinigen met de aanwezige 

schoonmaakmaterialen. 

- Volg de instructies van de instructeur. 

- Ga na afloop van de training meteen naar huis. 

- Zorg voor je eigen handdoek en bidon/flesje water. 

- Sportmaterialen en apparaten dienen voor en na gebruik door de sporter zelf gereinigd te 

worden met de aanwezige desinfecterende schoonmaakmaterialen. 

- Indien je het wenselijk vindt, zijn beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en handschoenen 

toegestaan, maar dit is niet verplicht 

- Lees ons volledige protocol en voorzorgsmaatregelen op onze website 
www.prengerhoekman.nl  
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