
Corona protocol Fit het jaar in. 

 
In het onderstaande protocol kunt u alle regels lezen die zijn opgesteld. 

Deze zijn gebaseerd op de maatregelen van het RIVM en het protocol van de 

locatie (MFA te Tjalleberd).  
Er zal ter alle tijdens van de activiteit een corona wachter aanwezig zijn. 

Deze mag u, indien nodig, aanspreken op het gewenste gedrag.  

 

Begeleiding / organisatoren: 

 

• Zullen ter alle tijden 1,5 meter afstand houden van andere personen, 

geldend voor personen met alle leeftijden boven de 18 jaar.  

• Houden zich aan de looplijnen op de locatie. 

• Blijven na het opruimen van de locatie niet langer dan 10 minuten op 
het terrein.  

• Zullen gebruikte materialen na iedere groep desinfecteren. 

• Handen zullen regelmatig gewassen en gedesinfecteerd worden.  

• Zullen alleen aanwezig zijn wanneer zij gezond zijn. Wanneer er 

sprake is van ziek zijn of niet fit voelen (of wanneer en gezinslid 

ziek is) (koorts, benauwdheidsklachten, verkouden, hoesten, niezen) 

dan blijven zij thuis! 

• Dragen ter alle tijden een mondkapje.  
 

 

Deelnemers 

• Komen niet eerder aan op het terrein dan de aangegeven tijd van 

inloop. En hier hun handen desinfecteren. 

• Zullen zich houden aan de looproutes binnen de locatie.  

• Hebben hen thuis al omgekleed en komen in deze sportkleding op de 

locatie.  

• Ieder neemt zijn eigen bidon/fles met water mee.  

• Ieder boven de van 13 jaar en ouder draagt een mondkapje tijdens het 

verplaatsen. Dit geldt alleen voor binnen locaties. 

Dit houdt in dat het tijdens het sporten niet nodig is, maar op het 

moment dat er pauze is of gewisseld wordt van ruimte, het mondkapje 

verplicht is. 

• Zullen na afloop van de activiteit niet langer dan 5 minuten op het 

terrein aanwezig zijn.  

 
 

Ouders/Verzorgers 

• Zullen bij het halen en brengen op het parkeerterrein blijven. 
• Hebben geen toegang tot de locatie van de activiteit. 

• Zullen bij het halen en brengen in of op het voertuig blijven zitten 
en wachten op het parkeerterrein 

• Indien er belangrijke zaken zijn die de begeleiding/organisatoren 
moeten weten wordt dit via telefonisch contact (bellen, sms, 
WhatsApp) doorgegeven. 



Informeer uw kind over de algemene veiligheid- en hygiëneregels en dat ze 
altijd de aanwijzingen van de begeleiding op moeten volgen. 
 
Wat gebeurd er als de activiteit binnen plaats vind.  

• Buiten mogen op dit moment (26-01-2021) jongeren onder de 18 in 

grotere groepen sporten.  

• Dan zullen er als nog looproutes verschijnen en blijven de groepen 

duidelijk uit elkaar en of de juiste afstand.  

 

Wat gebeurd er als de activiteit buiten plaats vind. 

• De regels voor binnen waren dat de groepen niet groter dan 30 

mochten, exclusief trainer. Deze regel zal SEVNT ook hanteren mochten 
de maatregelen t.z.t weer versoepelen 

• Mocht het RIVM de maatregel stellen dat er wel binnen gesport mag 

worden, maar met een kleiner aantal. Zal er afhangend van het aantal 

inschrijvingen gekeken worden naar de binnen of buiten optie.  

 

 

 

Bronvermelding mondkapjes 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/mondkapjes/sport 
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