Beste sporters en bezoekers van sporthal de Landing,
Bij het betreden van deze locatie ga je automatisch akkoord met de onderstaande maatregelen omtrent het
Coronavirus.
Veiligheid- en Hygiëneregels voor iedereen.


Voor alles geld: gezond verstand gebruiken staat voorop.



Heb je klachten? Blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;



ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid,
loopneus; niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
dit geld voor iedereen;



houdt 1,5 meter afstand ( 2 armlengtes) met personen van 18 jaar of ouder, uitgezonderd tijdens het sporten en
bij kinderen t/m 12 jaar;



voor het hele gebouw geldt de 1,5 meter afstandregel;



Het gebruik van (niet medische) mondkapjes wordt, buiten het speelveld, dringend geadviseerd;



kleed- en doucheruimtes zijn gesloten;



desinfecteer je handen bij binnenkomst;



vaak je handen wassen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;



geen handen schudden;



neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht;



volg, indien aanwezig, de pijlen en borden om de juiste looproute te gebruiken;



neem je eigen bidon mee;



kom niet te vroeg! Bij trainingen maximaal 5 minuten voor aanvang;



onderlinge wedstrijden zijn niet toegestaan



per training zijn maximaal 3 trainers/begeleiders toegestaan;



vermijd drukte;



er zijn geen toeschouwers toegestaan;



na gebruik dienen alle gebruikte materialen te worden gedesinfecteerd en opgeruimd, desinfectiemateriaal vind u
in de toestellen berging en de beheerderruimte.



sportcafé ExpresZo is gesloten;



elke gebruiker wijst een coördinator / contactpersoon aan, die herkenbaar aanwezig is tijdens het gebruik van de
locatie;



volg ten alle tijden de huisregels en de aanwijzingen van de coördinator, het personeel / beheerder op.

Wanneer u zich niet houdt aan alle voorzorgsmaatregelen en/of de Covid-19 regels van de overheid, kan de toegang
tot de sporthal u worden ontzegd. Schade die het bedrijf lijdt door uw handelen, in strijd met de regels, kan op u
worden verhaald.
Mochten er vragen zijn, staan wij natuurlijk altijd klaar om ze te beantwoorden.
Voor updates en informatie kun je ook terecht op de site van de rijksoverheid via onderstaande linken:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerp…/coronavirus-covid-19
https://nocnsf.nl/media/3499/protocol-verantwoord-sporten-versie141020.pdf
Kuipers Sporthalbeheer Son BV

Son en Breugel, oktober 2020

