Protocol activiteiten Goed Bezig Oldebroek
Om te zorgen dat de activiteiten volgens de richtlijnen van het RIVM verlopen is dit protocol
opgesteld. Dit protocol is van kracht vanaf 11 mei ’20 tot anders wordt gecommuniceerd.
Algemeen
- Kom niet naar de activiteiten wanneer jij of iemand bij jullie thuis verkoudheidsklachten of
verhoging heeft (tot 38 graden Celsius).
- Blijf thuis bij benauwdheidsklachten en koorts (vanaf 38 graden Celsius).
- Wanneer iedereen thuis 24 uur klachtenvrij is, kun je weer begeleiden/deelnemen.
Deelnemers
- Was je handen voor vertrek volgens de richtlijnen.
- Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie.
- Als je water mee wilt nemen, zorg ervoor dat je naam op de fles/bidon staat.
- Houd 1,5 meter afstand tot de begeleiders.
- Indien nodig is er ontsmettingsmiddel beschikbaar bij de begeleiders.
- Komen niet meer dan 5 minuten van te voren en verlaat de locatie gelijk na afloop.
Ouder/verzorger
- Informeer je kind over de algemene veiligheids- en hygiëneregels.
- Breng je kind alleen wanneer deze niet zelf naar de locatie kan komen.
- Wanneer je je kind weg brengt, reis je alleen en zet je hem/haar af volgens het Kiss & Ride/Zoen &
Zoef principe.
- Als ouder/verzorger mag je de (sport)locatie niet betreden. Blijven kijken is daarbij ook niet
toegestaan.
- Haal direct na de activiteit je kind weer op. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.
Goed Bezig Oldebroek
- Begeleiders waarborgen de 1,5 meter afstand tot de deelnemers.
- De materialen worden na elke activiteit ontsmet.
- Zorgt voor routing ter plekke indien nodig.
- Instroom bij activiteiten zonder inschrijving kan worden geweigerd wanneer de 1,5m afstand in het
geding komt.
- Wanneer de 1,5 meter afstand niet (meer) gewaarborgd wordt, wordt de activiteit afgebroken.
Voor vragen rondom dit protocol kun je terecht bij de begeleider van de activiteit of mail naar Laura
via LDaanen@oldebroek.nl. Veel plezier bij onze activiteiten!

