Aapjeskooi Corona Protocol voor buitenlessen
Gebaseerd op het protocol van het NOC*NSF en de richtlijnen van het RIVM.
•

Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid of koorts.

•

Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur klachtenvrij is, mag je weer komen aapjeskooien.

•

Blijf thuis als iemand waarmee je in contact bent gekomen positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon kun je nog ziek
worden, dus blijf 14 dagen thuis na het laatste contact.

•

Aanmelden voor de buitenlessen kan online, tot vlak voor de start van de les. Er zit een
maximum aantal deelnemers aan de lessen, dus meld je op tijd aan.

•

Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de lessen. Loop, fiets of pak je eigen auto.

•

Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de les naar de locatie.

•

Ga vóór de lessen naar het toilet. Er is geen toilet aanwezig op het schoolplein.

•

Kom in makkelijk zittende kleding en op sportieve schoenen.

•

Desinfecteer vóór en na de les je handen (of als je tussendoor je gezicht hebt aangeraakt).
Er zal handgel aanwezig zijn op elke locatie.

•

Schud geen handen en geef geen high-fives aan mensen buiten jouw huishouden.

•

Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van andere ouders en van de docent. Kinderen
mogen wel in contact komen met elkaar.

•

Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.

•

Zoals jullie gewend zijn begint en eindigt de les op een stip. Deze stippen liggen nu echter
op 1,5 meter afstand van elkaar verspreid door de ruimte. Kies een stip en hou dit aan als
verzamelpunt voor jou en je kind als de docent iedereen roept.

•

Verlaat direct nadat de lessen zijn afgelopen de sportlocatie zodat er ruimte is voor de
volgende groep. We hebben een inloop/uitloop van 15 minuten tussen iedere les.

Vragen? Mail naar info@aapjeskooi.nl of bel/whatsapp naar 06-14209531.

