Coronamaatregelen
Deze maatregelen zijn richtlijnen die we hanteren bij de start van het seizoen. Als club zullen
wij de adviezen van de overheid en de Gymnastiek Federatie op de voet opvolgen.
Indien nodig zullen deze maatregelen dus bijgestuurd worden, net als vorig seizoen.
Wij hopen alvast op jullie begrip en medewerking voor de volle 100% zodat iedereen op een
veilige manier kan deelnemen aan de lessen.
ALGEMENE REGELS EN AFSPRAKEN










Kinderen worden buiten (tussen de poort en de voordeur) afgezet/opgehaald. Ouders
komen niet binnen.
Mondmasker is verplicht voor iedereen boven 12 jaar bij afzetten/ophalen. In de zaal
mag dit masker door +12 jarige gymnasten afgezet worden.
Handen ontsmetten is verplicht bij het betreden van het gebouw.
Elke groep heeft een vaste kleedkamer. Dit wordt in het begin van het seizoen door de
leiding meegedeeld.
Gymnasten komen in sportkleding naar de turnzaal zodat omkleden tot een minimum
wordt beperkt.
Gymnasten hebben een verzorgde persoonlijke hygiëne: propere sportkleding,
niezen/hoesten in elleboog, handen wassen na toiletbezoek, gebruik van
wegwerpzakdoeken,…
Er wordt enkel gedronken van een persoonlijke (en gelabelde!) drinkbus. Drinken van
de kraan is niet toegestaan.
Selectie- en acrogymnasten krijgen bij aanvang van het seizoen hun eigen blokje
magnesium en nemen dit elke les mee in een persoonlijk (en gelabeld!) doosje.
Wanneer ze hun eigen blokje vergeten, wordt er die dag niet getraind op de toestellen
waarvoor magnesium nodig is.

WAT KAN JE ALS OUDER NOG EXTRA DOEN






Kom op tijd!
Zorg dat uw zoon/dochter reeds in sportieve kledij naar de turnzaal komt.
Kom nooit binnen in de gang of in de turnzaal.
Heb je vragen voor de leiding, spreek hen dan buiten aan.
Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.

WAT ALS EEN KIND OF LEIDING ZIEK IS





Zieke kinderen en leiding MOETEN thuisblijven.
Wanneer een kind tijdens de les onwel wordt, krijgt het de nodige verzorging. Ouders
worden gecontacteerd en het kind zal meteen opgehaald moeten worden.
Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin
corona? Volg dan de procedure die op dat moment van toepassing is.
Meer informatie over de procedure:
https://www.info-coronavirus.be/nl/contactopvolging/#contact
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