
 

Protocol gebruik binnensportaccommodaties 
 
Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 
 
 
 

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.  
 
 
• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!!;  

 

• volg te allen tijde de aanwijzingen van de beheerders; 

 

• wijk niet af van de aangegeven looproute; 

 

• gebruik bij het betreden van de sporthal de desinfectiemiddelen in de entree. Voor het 

betreden van de zaal en de materialenberging vragen wij u nogmaals uw handen de 

desinfecteren;  

 

• blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen 

hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;  

 

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer 

sporten;  

 

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden onlangs positief getest is op het coronavirus 

(COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek 

kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze 

persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);  

 

• blijf minimaal 7 dagen thuis na de uitslag van de test als je het nieuwe coronavirus 

hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest); 

 

• blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met 

iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld of wanneer je uit een risicogebied komt; 

 

• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;  

 

• hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, 

zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap 

naar sporten/ bewegen;  

 

  



 

• houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw 

huishouden, uitzondering voor kinderen en jeugd tot met 18 jaar tijdens 

sportactiviteiten. Bij andere activiteiten houden jongeren van 13 tot en met 18 jaar wel 

1,5 meter afstand;  

 

• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na 1x 

gebruik direct in de afvalbak; 

 

• ga voordat je naar de sportaccommodatie komt thuis naar het toilet;  

  

• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;  

 

• douche thuis en niet op de sportlocatie; 

 

 • vermijd het aanraken van je gezicht;  

 

• schud geen handen;  

 

• kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie 

 

 

NB:  

Als de temperatuur in de zaal en buiten het toelaat en er geen tocht ontstaat,  

dan kunnen desgewenst de nooddeuren (tijdelijk) geopend worden voor extra 

ventilatie.  

 

 

Samen veilig de sportzaal weer in. Geniet ervan! 
 

 

 

 

 

 

 

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij: 

 

• De beheerders van de zaal  

• Leny Abrahams van de gemeente Drimmelen.  

Bereikbaar via mail: labrahams@drimmelen.nl of telefoon 06-21 28 64 61. 

(I.v.m. vakantie niet bereikbaar van 26-8 t/m 21 september 2020) 

 

 

 

Betreden van deze sportaccommodatie op eigen risico 


