
 

Corona binnensport protocol WSV Warnsveld  

 

Met ingang van 19 mei a.s. zullen wij onze lessen weer hervatten in de zalen. 
Belangrijk hierbij zijn onderstaande maatregelen:  
 

– Heb je klachten: koorts, hoesten etc. blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen.  
 
– Moet er iemand binnen het huishouden in quarantaine, blijf dan ook thuis totdat de 
quarantaine is opgeheven of tot je negatief bent getest op corona.  
 

– Ouders en verzorgers wachten buiten en gaan niet mee naar binnen. 
Leiding zal de jongere leden in de centrale hal opvangen en meenemen naar de les.  
(Dringende) vragen aan leiding graag via e-mail/whatsapp stellen.  
 
– We vragen de leden omgekleed naar de lessen te komen omdat wij de kleedkamers nog 
niet mogen gebruiken. 
Graag voor je komst ook thuis je handen wassen.  
 

– In de centrale hal graag de handen desinfecteren, daarna doorlopen naar de zaal.  
 

– Alle leden vanaf 13 jaar dienen een mondkapje te dragen bij binnenkomst/vertrek van de 
accommodatie. Deze mag af tijdens het sporten. 
 

– Alle leden vanaf 18 jaar dienen 1,5 meter te houden van elkaar bij het sporten, maximaal 
2 leden per groepje. Ook voor en na het sporten en tijdens pauzes dient er 1,5 meter 
afstand te worden gehouden. 
 

– Na de les, de zaal verlaten via de door de leiding aangegeven kleedkamer/zaaldeur.  
Indien nodig zullen de jongste leden door leiding weer naar buiten worden begeleid. 
Na het sporten moeten sporters de accommodaties direct verlaten.  
 
– Toilet is toegankelijk, maar ga vooraf thuis naar het toilet en neem je eigen bidon met 
water mee.  
– Daar waar nodig worden de gebruikte materialen door leiding schoongemaakt.  
 

– Toeschouwers bij de lessen zijn niet toegestaan, dit in verband met de 1,5 meter 
richtlijnen van het RIVM.  
 

Het bovengenoemde protocol is onder voorbehoud van wijzigingen in de RIVM richtlijnen.  
 

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen/opmerkingen hebben, neem dan contact op met 
het bestuur via secretaris@wsv-warnsveld.nl  
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