
   

 

Veiligheid en hygiëne in en om de sporthallen 

• Blijf thuis bij klachten zoals verkoudheid, keelpijn, hoesten, koorts, benauwdheid.  

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38 graden) en/of 

benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is. 

• Desinfecteer bij binnenkomst je handen, volgens de procedure hand desinfectie. 

• Hou altijd 1,5 meter afstand tot iedereen, medewerkers en bezoekers. 

• Nies en hoest in je elle boog en gebruik papieren zakdoekjes of tissues. 

• Medewerkers mogen bij niet naleven regels door bezoeker, bezoeker de toegang tot de 

accommodatie weigeren.  

• Vermijd het aanraken van je gezicht. 

• Schud geen handen. 

• Draag bij verplaatsingen binnen een mondkapje. 

   

Richtlijnen 

Het huishoudelijk reglement van de accommodatie blijft altijd van toepassing. 

• Scholen/ sportverenigingen dragen er zelf zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften 
van het RIVM worden nageleefd. 

• Vóór de les, training, sportactiviteit of schoonmaakactiviteit dienen zowel de leerlingen, 

leerkrachten, sporters, trainers, coaches en begeleiders hun handen te wassen. 

• Gebruik van de sporthal dient van te voren gereserveerd te worden.  

• Per vereniging wordt een verantwoordelijke aangewezen van de organisator, deze persoon is 

tevens aanspreekpunt voor de medewerkers van de Sportfondsen Borsele BV. 

• Indien er gelijktijdig meerdere groepen in het gebouw zijn, dienen deze groepen zoveel 

mogelijk van elkaar gescheiden te worden om ophoping van grote groepen te voorkomen. 

• Huurders maken de door hun te gebruiken toestellen, (spel)materialen en contactpunten zelf 

vooraf schoon, conform het schoonmaakwerkplan en controlelijsten. Hiervoor maken zij 

gebruik van microvezeldoekjes en water. Benodigde materialen zijn hiervoor aanwezig in de 

accommodatie. 

• De leraar of trainer/coach gebruikt (zo veel als mogelijk) zijn eigen (gemarkeerde) materialen. 

• Alle gebruikers/verenigingen bewaren (zo veel als mogelijk) hun eigen materialen in een 

afsluitbare kast of ruimte. 

• De kans om via de vloer besmet te raken is relatief klein. Adviseer om bij gebruik van 
sportoefeningen waarbij op de vloer wordt gezeten en gelegen, het contact met de vloer zo 
veel mogelijk te vermijden door gebruik te laten maken van matjes die makkelijk zijn te 
reinigen. 

• Bezoekers dienen ten alle tijden de aanwijzingen van het personeel op te volgen. 

• Er worden daar waar mogelijk 1-richting looproutes aangegeven. 

• Was voor en na het nuttigen van consumpties uw handen. 

• Betaal bij voorkeur contactloos via pin/mobiel of op factuur.  
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