
PROTOCOL 

BINNENSPORTACCOMMODATIES 
ALGEMEEN 

 

 Desinfecteer uw handen bij binnenkomst, bij het verlaten van de accommodatie en voorafgaand en na gebruik van het toilet. De locatie is 
voorzien van een display met een desinfectie dispenser; 

 

 Bij gezondheidsklachten, blijf thuis. Volg de richtlijnen van het RIVM; 
 

 Schud geen handen en hoest en nies in uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
 

 De locatie zal er voor zorgen dat er desinfect beschikbaar is om de handen te desinfecteren. 

 
 Neem een eigen bidon gevuld mee om uit te drinken; 

 

 Kleed u thuis om. Kleedkamers worden zo min mogelijk gebruikt. Sporttassen worden meegenomen naar de sportzaal; De doucheruimtes 
zijn helaas niet te gebruiken tot nader bericht.  

 

 Houd u altijd aan de aangegeven routing in de accommodatie. Er is waar mogelijk sprake van eenrichtingsverkeer; 
 

 Houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten uw huishouden, uitzondering tijdens het uitvoeren van 
sportactiviteiten; 

 

 Wacht buiten (social distancing) en ga niet naar binnen voor de gereserveerde sporttijd; 
 

 Ouders / verzorgers die hun kinderen halen / brengen wachten zoveel mogelijk buiten. Anders wordt u geacht plaats te nemen op de 
tribune met in achtneming van 1,5 meter of in de horecagelegenheid. 

 

 Bij binnenkomst dient u zich te melden bij de receptie. Tevens vragen wij of dat u gezondheidsklachten hebt gehad. (Niezen, koorts, 
verkoudheid, loopneus, hoesten) Mocht dit zo zijn dan zijn wij helaas genoodzaakt u te weigeren.  

 
 

GEBRUIK SPORTHAL 
 

 Alleen vooraf gereserveerde activiteiten via afdeling boekingen worden toegestaan; 

 Deuren blijven zoveel als mogelijk open, zodat fysiek contact met handvaten, klinken en deuren zoveel mogelijk worden beperkt; 
 

 Houd rechts lopen in de gangen en trappen aan; 
 

 In de horeca gelden de richtlijnen conform het protocol van Koninklijke Horeca Nederland. De horecaexploitant informeert u hierover; 
 

 Op ieder moment moet onomstotelijk vast te staan hoeveel personen waar en wanneer binnen de accommodatie aanwezig zijn. Iedere 
huurder dient voorafgaand aan iedere training deze gegevens aan te leveren op de accommodatie. 

 

 Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen; 

 
 Wanneer meerdere groepen van uw vereniging achter elkaar trainen, bent u als huurder zelf verantwoordelijk voor voldoende wisseltijd 

(minimaal 10 minuten) in het rooster en de schoonmaak van het gebruikte sportinventaris tussendoor. U bent zelf verantwoordelijk voor 
schoonmaak/desinfectie van de gebruikte inventaris, Optisport zorgt voor de schoonmaakmiddelen. 

 

 De ingang is via de normale looproute door de gang naar de sporthal. De uitgang kent een looproute die door Avontura heen gaat. Dit is 
alleen mogelijk vanaf 18:00 uur. In de sporthal zal deze looproute aangegeven staan. U gaat op de terugweg tussen het gordijn door en 
via ons Avontura speelparadijs terug naar de receptie. Zie bijlage (Geel ingang route, Paars uitgang route) 

 

 Wanneer nooddeuren opengezet worden met als doeleinde de ventilatie te verbeteren, dient voor alle gebruikers duidelijk te zijn dat deze 

nooddeur niet fungeert als in,- of uitgang; 

 
 Natuurlijk helpen onze medewerkers u graag! Wij vragen u wel 1,5 meter afstand te houden tot onze medewerkers; 

 
 Vragen of onduidelijkheden? Neem gerust contact met ons op via boekingenbreda@optisport.nl of via 076-2050660. 

 
 

Ten slotte; Alleen samen brengen we dit tot een succes! Dank voor uw begrip. 
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