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Corona afspraken initiatie leden

Vanaf begin seizoen 2020-2021 tot einde corona crisis

Iedereen

We zijn blij dat u even wilt komen proeven van de judosport. 
Wij doen ons best om de wetgeving te respecteren en besmetting voor het virus zoveel mogelijk te voorkomen. 
Om alles in goede banen te leiden volgen hieronder enkel afspraken die strikt moeten gevolgd worden:

Wie komt niet naar de initiatielessen.
• Wie terugkwam van reis uit een risico gebied (oranje of rode zone).
• Wie onlangs (laatste 14 dagen) op speelpleinwerking, sportkampen, … aanwezig was (als monitor of  

 als deelnemer).
• Wie zich niet zo goed voelt.
• Wie onlangs (laatste 14 dagen) symptomen van corona vertoonde.
• Wie in zijn/haar omgeving personen had die besmet zijn of in quarantaine moesten.
• Wie zelf in quarantaine zit.

In de sporthal
• In de sporthal is het verplicht om een mondmasker (correct) te dragen en de handen te ontsmetten.
• Om corona redenen  is publiek niet toegelaten in de sporthal, toeschouwerszone budozaal, danszaal.  

 De cafetaria is wel open.
• Wie informatie wil kan de toeschouwerszone aan de budozaal betreden. Let wel slechts één persoon  

 mag binnenkomen, geen twee of meer.
• Iedereen zal overal voldoende afstand houden van de anderen.

In de dojo
• Enkel geregistreerde personen met een maximum van vijf kunnen deelnemen aan de initiatielessen.  

 Registreren kan via de link op onze website. 
• Wie zich registreerde en toch niet kan komen, schrijft zich uit om plaats te maken voor de anderen.
• Alvorens de dojo te betreden zal iedereen zijn/haar naam op de lijst zetten (verplicht corona logboek).
• Initiatie leden zullen les krijgen op een afzonderlijk deel van de dojo, door een aparte lesgever.

Wij rekenen erop dat iedereen deze afspraken strikt zal naleven
Bij verder vragen kun je steeds terecht bij Erik (0494 98 66 31) of via het contactformulier op onze website.


