Maatregelen Covid-19 voor het turnseizoen 2020 – 2021
Beste gymnasten,
Beste ouders en begeleiders,
We leven nog steeds in turbulente tijden, waar ook wij als vereniging niet aan ontsnappen.
Om uw veiligheid en gezondheid ook tijdens het nieuwe turnseizoen te verzekeren, spraken
we volgende coronamaatregelen met de Stad Lier af:

Afspraken voor ouders en begeleiders van gymnasten.












Max. 1 ouder of begeleider vergezelt de gymnasten.
De gymnasten kunnen begeleid worden tot in de hal via de gescheiden ingang.
In alle sportaccommodaties geldt mondmaskerplicht vanaf 12 jaar.
Handen ontsmetten is, bij het betreden van de sporthal, verplicht.
Aanmelden en registratie van de gymnasten bij de info/inschrijftafel is verplicht.
Na het aanmelden verlaten de ouders of begeleiders onmiddellijk, volgens de
aangeduide weg, het gebouw.
Kleedkamers zijn niet toegankelijk.
De verantwoordelijken van de club begeleiden vervolgens de gymnasten naar de
gymzaal.
Wachten binnen het gebouw tot het einde van de les is niet toegelaten.
De ouders of begeleiders wachten de gymnasten buiten op aan de nooduitgang van
de gymzaal.
De lessen starten 5 min. later en eindigen 5 min. vroeger, dit om het kruisen van
groepen zoveel mogelijk te vermijden.

Afspraken gymnasten.








Kleedkamers zijn niet toegankelijk, kom daarom zoveel mogelijk in sportkledij.
Bij het betreden van het gebouw geldt, vanaf de leeftijd van 12 jaar, een
mondmaskerplicht.
Handen ontsmetten bij het betreden van de sporthal is verplicht.
Aanmelden en registratie bij de info/inschrijftafel is verplicht.
De verantwoordelijke trainers zullen vanaf de inkomhal de gymnasten begeleiden
naar een ruimte waar jassen, kleding en schoenen kunnen achtergelaten worden.
De groepen verlaten het gebouw via de nooduitgang van de Gymzaal.
De lessen starten 5 min. later en eindigen 5 min. vroeger, dit om het kruisen van
groepen zoveel mogelijk te vermijden.

Hebt u nog een vraag in verband met Covid-19?
Dan kan u steeds terecht bij onze coronaverantwoordelijke: Jo Docx. 03/480.45.35

