PROTOCOL OPENSTELLING
GEMEENTELIJKE BINNENSPORTACCOMMODATIES
GEMEENTE BREDA VERSIE 20 oktober 2020
Inleiding
Per 1 juli zijn de binnensportaccommodaties weer open. We verwelkomen u uiteraard graag. Naar
aanleiding van de aangescherpte maatregelen per 14 oktober zijn helaas de regels voor sport weer
aangescherpt en is het protocol opnieuw geüpdatet. Blijven sporten is alleen mogelijk wanneer we
ons gezamenlijk aan de afspraken en richtlijnen houden zodat het voor iedereen veilig blijft om te
komen sporten. Graag lichten we in dit document het e.e.a. toe.
Dit document vormt een aanvulling op de noodverordening van Veiligheidsregio Midden-West
Brabant en de Q&A die behoort bij deze noodverordening. Daarnaast dient dit document ter
ondersteuning van het sport specifieke protocol van uw sportbond.
Gepaste maatregelen
Uiteraard willen we als exploitant van de gemeentelijke binnensportaccommodaties ervoor zorgen
dat de sportaccommodaties open kunnen blijven en de sportaanbieders hun sportmomenten kunnen
invullen volgens de RIVM maatregelen. Met dit protocol proberen we hier zoveel mogelijk invulling
aan te geven. Onze sporthalbeheerders doen hun uiterste best om de binnensportaccommodaties
“Corona proof” te houden. Welke maatregelen dit zijn en hoe we dit per locatie organiseren, leest u
verderop in dit document.
Continue proces
Met de stijgingen van het aantal besmettingen, bekijken we continue of we nog voldoen aan de
richtlijnen en op welke manier we open kunnen blijven. Wanneer zich veranderingen voordoen
binnen de sport, worden deze gecommuniceerd via sportbeleid@breda.nl of via onze
Verhuuradministratie. Wilt u zelf op de hoogte blijven? Kijk dan op sportpleinbreda.nl voor de meest
actuele informatie of volg onze social media op Facebook en twitter.
Algemeen:
HET LOKET VOOR CREATIEVE OPLOSSINGEN EN SUGGESTIES IS GESLOTEN.
WE GAAN GEEN ONNODIGE GRENZEN MEER OPZOEKEN.
Er heeft uitgebreid overleg plaatsgevonden tussen de drie centrumgemeenten in de Veiligheidsregio
(Roosendaal, Breda en Tilburg), om een gezamenlijk standpunt in te nemen over kwesties die
onduidelijk waren. Het is daarom mogelijk dat besluiten van de Veiligheidsregio afwijken van wat
door bonden of NOC*NSF is gecommuniceerd. De noodverordening is hierin leidend. Op de website
van de Veiligheidsregio: https://www.vrmwb.nl/Nieuws/2020/02/27/Informatie-over-corona vindt u
alle actuele informatie.

ALGEMENE MAATREGELEN
Het is inmiddels algemeen bekend dat kinderen een kleinere rol spelen in de verspreiding van COVID19 dan volwassenen. Om die reden geldt de afstandseis niet voor kinderen tot en met 17 jaar en
hoeven zij ook buiten de sportactiviteit geen 1,5 meter in acht te nemen tot elkaar. Dit geldt zowel
voor binnen- als buitensport.
Volwassen sporters
Voor volwassen sporters geldt de regel dat een zelfstandige ruimte maximaal 30 volwassen sporters
toelaat. De richtlijnen zijn:
•
•
•
•
•

Bij activiteiten voor alleen kinderen geldt niet het max van 30. Zij kunnen gewoon trainen. (<18).
Trainers worden gezien als personeel.
Bij zowel individuele sporten als teamsporten binnen geldt een maximale groepsgrootte van 30
volwassenen, als de ruimte dit toelaat.
Binnen de groepsgrootte van 30 volwassenen, is het alleen toegestaan om in groepjes van
maximaal 4 personen te trainen. (>18 of bij gemixte situaties)
Bij ouder-kind lessen geldt ook het maximum van 30, en ook de samenstelling van groepjes van
4. Kinderen tellen hierin mee.
30 en 4 het aantal exclusief de trainers.

Samengevat:
De richtlijnen van het kabinet en RIVM zijn maatgevend:
• Een nauwkeurige gezondheidscheck (vooraf).
• Voor personen vanaf 18 jaar, houdt afstand en vermijd lichamelijk contact.
• Goede opvolging van hygiënische maatregelen voor iedereen.
• Draag mondkapjes in publieke binnenruimtes, behalve wanneer dit tijdens het sporten niet
mogelijk is voor iedereen vanaf 13 jaar.
Aanvullend op het RIVM:
• Volg de inhoud van de Noodverordening van de Veiligheidsregio Midden-West Brabant.
• Volg indien beschikbaar de specifiek aanvullende richtlijnen van de betreffende sportbond.
Algemene richtlijnen
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
•

Wedstrijden en toernooien zijn in onze binnensportaccommodaties per 15 oktober niet meer
toegestaan. Jeugd <18 mogen onderling nog wel trainingspotjes organiseren. Voor volwassenen
geldt dat dit niet is toegestaan.

•

Blijf thuis als u de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen heeft:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

•

Blijf thuis als iemand in uw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft.
Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag u weer sporten en naar buiten;

•

Blijf thuis als iemand in uw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19).
Aangezien u tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden,

moet u thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog
besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
•

Blijf als u het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal
zeven dagen thuis na de uitslag van de test;

•

Blijf thuis zolang u in thuisisolatie bent, omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij
het nieuwe coronavirus is vastgesteld;

•

Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

•

Hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals
bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/
bewegen;

•

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

•

Hoest en nies in uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

•

Ga voordat u naar de club vertrekt thuis naar het toilet;

•

Kleedkamers en douchen zijn gesloten. Indien deze opengesteld zijn voor sanitair gebruik, dient
het kleedkamergedeelte alsnog niet gebruikt te worden.

•

Was uw handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie.

•

Vermijd het aanraken van uw gezicht en schud geen handen;

•

Kom niet eerder dan vijf minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct
daarna naar huis. Alle horeca voorzieningen zijn gesloten.

RESERVERING EN GEBRUIK
•

Iedere aanvraag dient minimaal twee werkdagen voorafgaand aan de reservering geboekt te
worden zodat we alle activiteiten op een veilige manier kunnen coördineren.

•

Alle sportaanbieders en desbetreffende deelnemers dienen zich aan de hygiëne richtlijnen te
houden. Indien deze richtlijnen niet of onvoldoende worden nageleefd behoudt de exploitant
zich het recht voor om overige sportactiviteiten van de sportaanbieder te annuleren.

•

Wij zijn als verhuurder verantwoordelijk voor de schoonmaak en het faciliteren van de
mogelijkheid om de Covid-19 richtlijnen na te leven. U bent als huurder zelf verantwoordelijk
voor het handhaven van de Covid-19 maatregelen ten tijde van de huurmomenten.

•

Uiteraard zijn onze medewerkers van de Verhuuradministratie telefonisch bereikbaar voor
vragen, hulp bij reservering of onduidelijkheden. We zijn blij om u weer te verwelkomen en staan
u graag te woord via verhuuradministratie@breda.nl of via 076-5294607

•

Er is een maximum bepaald van 30 personen voor het aantal personen per zelfstandige ruimte
wanneer er sprake is van sporters >18 jaar (of een gemixte situatie). Er mag in groepjes van max
4 personen gesport worden:

Groepjes van 4
•

De groepjes van 4 personen wisselen gedurende de les niet van samenstelling. Je sport als het
ware in je eigen ‘sportbubbel’. Advies is om deze samenstelling voorlopig te blijven hanteren.

•

De groepjes van 4 personen kruisen elkaar niet in de verkeersstromen. Kortom; zij kunnen niet
tegelijkertijd naar binnen of naar buiten. Laat hier een minuut tussen zitten.

•

Je mag een reguliere trainingsgroep dus best opdelen in kleine groepjes van max 4, mits aan de
richtlijnen wordt gehouden

•

Tussen de groepjes van 4 zit meer dan 1,5 meter ruimte en een afbakening. Tussen alle sporters
onderling zit 1,5 meter ruimte.

•

De groepjes zijn van elkaar te onderscheiden door duidelijke afbakening van de zaal/ ruimte.

•

Deze regel geldt dus ook voor groepslessen zoals bootcamp.

•

De richtlijnen voor de groepjes van 4 gelden ook voor buiten.

•

De trainer dient te zorgen voor het placeren van de sporters per groepje.

•

Meerdere groepjes mogen onder deze voorwaarden dus wel gebruik maken van dezelfde
faciliteit zoals een zwembad, schaatsbaan of skatebaan.

Zelfstandige ruimte: Een zelfstandige ruimte is een ruimte met een eigen verkeersstroom (ingang
en uitgang, gescheiden routing) en eigen sanitaire voorziening. Sportvoorzieningen, inclusief
fitnesscentra, vallen niet onder de categorie doorstroomvoorziening.
•

Huurders kruisen elkaar zo minimaal mogelijk en materialen worden tussentijds gereinigd. Houdt
binnen uw reserveringstijd dus rekening met de wisseling van zaal tussen huurders en het
desinfecteren van gebruikte materialen. Wanneer u als gebruiker een reservering voor meerdere
tijdsblokken doet (bijv. 3 uur waarin 3 verschillende shifts achter elkaar trainen) bent u als
gebruiker verantwoordelijk voor de onderlinge wisseltijd.

•

Bij de reservering dient u het aantal te verwachten deelnemers door te geven. Dit aantal dient u
bij aankomst te checken. U draagt daarbij als gebruiker een eigen verantwoordelijkheid. Het
aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit is niet groter dan strikt noodzakelijk voor de
sportactiviteit.

•

U bent als gebruikmakende vereniging bekend met de identiteit van de sporters en dient
hiervan een presentielijst bij te houden. Deze gegevens dient u minimaal 4 weken te bewaren.

•

Het is zeer aan te raden dat u als gebruiker uw leden zoveel mogelijk in dezelfde
groepssamenstelling laat sporten en roosters tijdelijk vast legt, door middel van
presentielijsten bij te houden wie wanneer sportte. Dit met het oog op het vergemakkelijken
van contactonderzoek bij besmetting. Alleen de deelnemers die op de vastgelegde tijd in de
sportruimte aanwezig horen te zijn, zijn welkom in de sportruimte.

•

Op de aftekenlijst op de door u gebruikte locatie dient uw Corona verantwoordelijke (of ander
aangewezen contactpersoon) bij iedere training in te vullen hoeveel deelnemers er aanwezig
waren en van hoe laat tot hoe laat deze groep in de sportzaal aanwezig was.

•

U bent als gebruiker zelf verantwoordelijk voor de gezondheidscheck voorafgaand van iedere
training.

LOGISTIEK
•

Spreek met sporters af om buiten te wachten (social distancing) en ga niet naar binnen voor de
gereserveerde tijd.

•

Publiek is sinds 29 september niet langer toegestaan. Vanwege het annuleren van alle
uitwedstrijden is er geen sprake van rij ouders die mogen blijven kijken.
Enkel sporters en trainers verblijven in de accommodatie. Geen uitzonderingen, ouders zetten
hun kind dus af bij de locatie.

•

Vanwege deze regel verzoeken we verenigingen extra aandacht te hebben voor de sociale
veiligheid. Gebruik het vier-ogen principe tussen trainers onderling en organiseer contact met
ouders op wellicht een andere manier. Voor meer informatie / begeleiding hierbij, kan contact
worden opgenomen met MOOIWERK.

•

Laat ouders / verzorgers die hun kinderen halen / brengen buiten wachten. Het doel is om de
sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te
brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar
hun sportende kind willen kijken.

•

Volg de routing zoals aangegeven in de sportaccommodatie. De routing geeft een
eenrichtingsverkeer aan. De ingang en de uitgang zijn zoveel mogelijk gescheiden. Zorg er voor
dat uw gebruikers zich aan deze routing houden.

•

Iedere vereniging wijst een coronaverantwoordelijke aan. Dit is het aanspreekpunt voor de
beheerder wanneer gebruikers zich niet aan de richtlijnen houden.

•

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

•

Houdt rechts lopen in de gangen en trappen aan.

•

Op ieder moment moet onomstotelijk vast te staan hoeveel personen waar en wanneer binnen
de accommodatie aanwezig zijn. Iedere huurder dient dit voorafgaand aan iedere training te
noteren in het daarvoor aangewezen logboek op de accommodatie.

•

Sportkantines zijn gesloten. Het doel is om sport door te laten gaan, maar te voorkomen dat
grote groepen mensen bij elkaar komen. Daarom is de keuze gemaakt om de sporthoreca te
sluiten. Zo kan de sport zo lang mogelijk doorgaan. Het doel van de maatregel is om
groepsvorming na het sporten te voorkomen. Daarom sluit ook de horeca bij commerciële
sportaanbieders. Dit geldt voor alle horeca die op of in een sportgelegenheid ligt en
ondersteunend is aan de sportvoorziening.

•

Dit betekent dat het ook NIET de bedoeling is dat sporters zelf eten en drinken (koffie, thee,
versnaperingen, etc.) meenemen naar de sportlocatie om dit in een sociaal samenzijn te
nuttigen. Enkel een benodigde waterbidon of een energiereep o.i.d. voor jezelf is toegestaan.
Ook de to-go punten (uitgiftepunten) zijn niet toegestaan i.v.m. mogelijke rijvorming.

HYGIËNE MAATREGELEN
Binnen de gemeentelijke sportaccommodaties volgen we de voorgeschreven hygiëne maatregelen
van het RIVM / NOC*NSF en VSG.
Maatregelen in accommodaties
• Eventueel aanwezige balies zijn voorzien van plexiglas schermen voor bescherming van zowel u
als gebruiker als onze medewerkers.
•

Alle gebruikers van de binnensportaccommodaties dienen zich te houden aan de algemene
richtlijnen en de 1,5 meter afstand in acht te nemen. Natuurlijk helpen onze sporthalbeheerders
u graag. Wel dient u ook 1,5 meter afstand te houden tot onze sporthalbeheerders.

•

Bezoekers van de binnensportaccommodaties wordt verzocht voorafgaand aan het gebruik van
de binnensportaccommodaties thuis naar de toilet te gaan. Toiletbezoek in de sporthal blijft tot
het minimum beperkt. Doorspoelen gebeurt met gesloten wc-deksel waar mogelijk.

•

Iedere binnensportlocatie die opengesteld wordt heeft een schoonmaakrooster met een
aftekenschema. Alle contactpunten in de sporthal worden minimaal twee keer per dag
gedesinfecteerd. Denk aan deurklinken, wasbakken, banken in de sporthallen, toiletten, etc.
De tijdstippen van de schoonmaak vindt u terug op het aftekenschema van het
schoonmaakrooster.

•

Alle gebruikers van de binnensportaccommodaties worden bij binnenkomst, bij het verlaten van
de accommodatie en voorafgaand en na gebruik van het toilet verzocht zijn/haar handen te
desinfecteren. Iedere locatie is voorzien van een display met een desinfectie dispenser.

•

Iedere locatie is voorzien van papierrollen om de handen na het wassen aan af te drogen met
papier dat direct na gebruik weggegooid wordt. Daarnaast is iedere locatie voorzien van een
extra afvalbak.

•

Alle sporthalbeheerders van de locaties geïnstrueerd over de hygiëne maatregelen, het naleven
van de maatregelen en de controle hierop. Zijn er zaken onduidelijk? Spreek gerust een van de
sporthalbeheerders hier op aan!

•

Iedere locatie is voorzien van duidelijke instructies en routing door middel van zichtbare stickers
en/of belijning. Deze wijzen u de routing door de accommodatie zodat we met elkaar de 1,5
meter afstand kunnen borgen. U dient zich aan deze routing te houden.

•

Iedere locatie is voorzien van aangepaste EHBO richtlijnen van het Rode Kruis. Het bevat o.a. een
noodpakket met handschoenen en mondkapjes. Indien er sprake is van een medische
noodsituatie kan dit pakket door de sporthalbeheerder of de verantwoordelijke coördinator
gebruikt worden.

•

We volgen op iedere locatie de voorgeschreven richtlijnen met betrekking tot beheersing van de
maatregelen op. Op de grote locaties (sporthallen) zal er gedurende het gebruik van de
accommodatie meerdere keren per dag een sporthalbeheerder aanwezig zijn.

Ventilatie
Als gemeente hebben we inzichtelijk welke ventilatiemogelijkheden er zijn in de verschillende
binnensportaccommodaties.
•

In opdracht van de gemeente Breda heeft een specialistisch bedrijf voor ons gekeken naar de
instellingen van de ventilatoren en de Luchtbehandelingskasten in de verschillende sporthallen.
Deze zijn in orde voor het gebruik dat we toestaan.

•

In de kleine gymzalen is er alleen sprake van natuurlijke ventilatie. Advies is om hier maximaal
deuren en ramen open te zetten. We zijn in nadere afwachting van specifiekere uitkomsten en
eisen omtrent deze gebouwen richting het aankomende winterseizoen.

•

Bij de multifunctionele accommodaties is er sprake van een priva systeem voor het hele gebouw.
Hier is geen sprake van recirculatie en er wordt maximaal verse lucht ingeblazen.

•

Een op maat berekening per hal kan gemaakt worden maar is afhankelijk van verschillende
variabelen, zoals het aantal mensen die in de hal tegelijkertijd sport en de intensiteit van de
sport. Een berekening van de ventilatiemogelijkheden in de zalen waar sprake is van
mechanische ventilatie kan bij twijfel door een vereniging aangevraagd worden met de
benodigde variabelen.

•

We stellen de ventilatie systemen dusdanig in dat het maximaal bijdraagt aan de richtlijnen van
een verantwoord en veilig sportklimaat met maximale lucht ventilatie. Voor extra ventilatie
vragen we u zoveel als mogelijk de deuren en ramen open te zetten.
De richtlijnen van het RIVM zijn vooralsnog als volgt:
https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19
Voor woningen en (bedrijf)gebouwen, inclusief binnensportlocaties, is het daarom vooralsnog niet
nodig af te wijken van huidige eisen voor ventilatie (luchtverversing) in het Bouwbesluit en de
geldende landelijke richtlijnen. Wel is van belang na te gaan of ruimtes die voor bepaalde
activiteiten gebruikt worden (zoals sportscholen en vergaderruimtes), hiervoor ook oorspronkelijk
bedoeld waren en het ventilatiesysteem hiervoor geschikt is.
In het protocol van Vereniging Sport en Gemeente staat het volgende:
https://sportengemeenten.nl/wp-content/uploads/2020/06/VSG-handreiking-2020.01.07.pdf
Er is een grote verscheidenheid in sportaccommodaties als het gaat om techniek, het is mogelijk
dat oudere accommodaties niet voorzien zijn van een luchtbehandelingssysteem. Als richtlijn kan
men aanhouden dat gebouwen waarvan de vergunning na 1992 is verstrekt (bouwbesluit ‘92) of
voldoen aan de NOC*NSF eisen in basis voorzien zijn afdoende mogelijkheden tot ventilatie.
Vanaf 1992 gelden er ventilatie eisen voor gebouwen.
Gebouwen van voor 1992 welke gerenoveerd of gemoderniseerd zijn, zullen beoordeeld moeten
worden op geschiktheid. Exacte richtlijnen ontbreken hiervoor nog en er wordt op dit moment een
beroep gedaan op eigen inzicht en verantwoordelijkheid. Goed en in ruime mate kunnen
ventileren is daarbij het uitgangspunt, bijvoorbeeld door natuurlijk te ventileren (ramen,
dakvensters, deuren). Raadpleeg bij twijfel gespecialiseerde experts. Zodra er op dit onderwerp
aanvullende informatie of richtlijnen zijn, wordt deze handreiking hierop aangepast.

Bij het aanbrengen van nieuwe ventilatiesystemen dient dit altijd te voldoen aan het dan toe
nieuwe bouwbesluit. Dit betreft dus in de meeste gevallen het bouwbesluit van 1992 of later
voorziet daarmee in de gevraagde ventilatie eisen.
•

Zo hopen we onze sportaanbieders toch allemaal in een zo veilig mogelijke omgeving te laten
sporten. U kunt zelf het beste beoordelen of uw doelgroep tot de risicogroep behoort en in
welke mate of in welke hoeveelheden u wilt komen sporten.

Gedeelde verantwoordelijkheid
• Onze sporthalbeheerders fungeren als coördinator indien ze aanwezig zijn op de sportlocatie.
Omdat situaties zich voordoen dat sportaanbieders zelfstandig gebruik maken van de sporthal,
wordt iedere sportaanbieder gevraagd een Corona verantwoordelijke aan te stellen. Deze
persoon dient als eerste aanspreekpunt voor het naleven van de richtlijnen.
•

Wanneer er meerdere volwassenen van uw vereniging achter elkaar trainen, bent u zelf
verantwoordelijk voor voldoende wisseltijd in het rooster en de schoonmaak van het
sportinventaris tussendoor.

•

Wanneer u als vereniging uw sportactiviteit heeft afgerond, reinigt u de gebruikte
sportinventaris met het daarvoor aanwezige desinfectiemateriaal. Zo zijn alle materialen
gereinigd voor de volgende gebruiker. Heeft u vragen over de reiniging of het materiaal? Neem
contact op met de beheerder op locatie of bel naar 076-5293799.

•

Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Het reinigen van een voetbal en dergelijke is
niet nodig. Materialen die veel met handen worden aangeraakt dienen direct na de
trainingssessie gereinigd te worden met water en zeep of reinigingsdoekjes.

•

Laat uw deelnemers een eigen bidon gevuld meenemen om uit te drinken.

Mondkapjes
Vrijdag 2 oktober heeft het kabinet het dringende advies uitgesproken om in publieke ruimtes
mondkapjes te dragen. Onze binnensportaccommodaties vallen onder deze categorie.
•

Per 2 oktober geldt het dringende advies aan alle mensen vanaf 13 jaar om (niet-medische)
mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes zoals
binnensportaccommodaties.

•

Het betreft nog geen verplichting, maar is wel een dringend advies. In een aantal gevallen is
het dragen van een mondkapje niet goed mogelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die
door een medische reden of andere beperkingen het mondkapje niet kunnen dragen.

•

Het gaat hierbij om niet-medische mondkapjes. Medische mondmaskers zijn uitsluitend
bedoeld voor het gebruik in de zorg. Bezoekers van een publiek toegankelijke binnenruimte
moeten zelf zorgen voor een mondkapje. Van beheerders van publiek toegankelijke
binnenruimtes wordt niet verwacht, dat hij of zij zijn bezoekers van mondkapjes voorziet.

Voor alle publieke en openbare binnenruimtes waarbij men staand (op een niet aangewezen plek) of
lopend verblijft, geldt het advies om het mondkapje continu te dragen. Voor locaties waarbij men
een vaste plek heeft, zoals in restaurants of theaters, kan het mondkapje worden afgezet op de
aangewezen plek. Dit altijd mits aan de 1,5 meter norm kan worden voldaan. Zodra iemand de
aangewezen plek verlaat, bijvoorbeeld voor toiletbezoek, wordt geadviseerd het mondkapje weer op
te zetten.
•

Tijdens het beoefenen van een sport is het dragen van een mondkapje meestal niet mogelijk.
In de hal, kleedkamers en andere ruimtes geldt het advies wel. We verzoeken iedereen die
gebruik maakt van onze binnensportaccommodaties een mondkapje te dragen wanneer zij
op dat moment niet actief een sport beoefenen.

