Met branche specifieke aanvulling voor buitensportbedrijven is tot stand gekomen in samenwerking door HISWA-RECRON, VNO-NCW/MKB Nederland, Ministerie van
Economische Zaken & Klimaat en McKinsey. Deze branche specifieke aanvulling is een uitbreiding op het overkoepelende protocol voor watersport en recreatiebedrijven.

Aanvullende informatie voor het samenstellen van COVID-19 Protocol
1. De regels hangen bij de ingang en worden binnen herhaald.
2. Alle regels staan op de website met een directe link hier naartoe vanaf de homepage.
3. Voor iedereen gelden de basisregels zoals opgesteld door de Rijksoverheid:
• was je handen zo vaak mogelijk
• hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• gebruik papieren zakdoekjes
• schud geen handen
• houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen (geldt niet voor kinderen
t/m 12 jaar oud)
• blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius
• blijf thuis indien je huisgenoten hebt met verkoudheidsklachten en koorts (38
graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid
4. De organisator werkt alleen op afspraak, zodat de contacten met gasten gedoseerd
kunnen worden en verspreid over de dag. Voor alle activiteiten werkt men met tijdslots.
5. De organisator communiceert vooraf met de gast (hoofdboeker) over de maatregelen
op het bedrijf, waarin alle gezondheidsregels worden besproken.
6. De organisator maakt afspraken met gasten over verplichte routes en looprichting
zoals de entree en de belangrijkste voorzieningen op de locatie. In de routes wordt
kruisend verkeer zoveel mogelijk voorkomen, dit is aangegeven in de looproutes t.b.v.
1,5 meter afstand tot elkaar en waar mogelijk eenrichtingsverkeer.
7. De organisator zorgt dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden en dat
zitplekken op anderhalve meter zijn ingericht.
8. De organisator beheerst het maximum aantal gasten dat tegelijkertijd op de locatie
mag zijn, afgestemd op naleving van de 1,5 meter afstand. Op basis van de 1,5 meter
richtlijnen bepalen we ook het maximum aantal personen dat toegestaan is per ruimte.
Op basis van maximum aantal personen per ruimte verrichten we aanpassingen in het
aantal tafels en stoelen en spreiding binnen de ruimte.
9. De organisator zorgt voor maximale hygiëne, zeep & desinfecterende middelen en wijst
gasten op het belang van handen wassen. Het sanitair wordt vaker en met extra
hygiënemaatregelen schoongemaakt conform de hygiënerichtlijnen van het RIVM. Op
diverse plaatsen op het terrein is handreinigingsmiddel. Na elke groep, worden de
gebruikte vertrekken schoongemaakt.
10. Voor de ingang van de ruimte en/of aanvang van een activiteit is ontsmettend
handreinigingsmiddel beschikbaar voor gasten en medewerkers. Voor het gebruik van
een activiteit worden de materialen (met name de handcontactpunten)
schoongemaakt en gedesinfecteerd. Na afloop van de activiteit worden deze
materialen wederom schoongemaakt.
11. Er worden alleen activiteiten aangeboden waarbij 1,5 meter gegarandeerd kan
worden, m.u.v. activiteiten voor kinderen in de leeftijdsgroep t/m 12 jaar oud.
Activiteiten in nauwe ruimtes, waarbij de 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd
(bijvoorbeeld escape rooms), kunnen alleen gedaan worden door groepen mensen uit
hetzelfde huishouden. Bij elke activiteit zijn persoonlijke wegwerphandschoenen
beschikbaar.
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12. Instructies vinden plaats in een voldoende grote ruimte om 1,5 meter afstand te
kunnen bewaren (bij voorkeur buiten). Indien er gewacht moet worden bij een
activiteit, zorgt de instructeur in samenwerking met de groep voor 1,5 meter afstand
tussen personen.
13. Betalen gebeurt bij voorkeur vooraf en anders contactloos of met pin.
14. Hulpverlening houdt zich aan (beroeps)richtlijnen zoals die door de betreffende
relevante organisatie wordt opgesteld (bijv. Rode Kruis, Oranje Kruis, NIBHV).
15. De organisator geeft medewerkers de instructie dat zij gasten aanspreken bij
overtreding van de regels. De medewerkers zorgen voor naleving en handhaving van
dit protocol.
Gasten:
1.
2.
3.
4.

Houd ten alle tijden 1,5 meter afstand, m.u.v. kinderen t/m 12 jaar oud.
Ga na het gebruik van de recreatievoorzieningen direct weer naar huis.
Lees vooraf alle maatregelen van de organisator.
Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.

Kinderen t/m 12 jaar oud:
1. Maximaal 1 ouder of verzorger per groep of activiteit.
2. Aankomst op terrein maximaal 15 minuten voor aanvang van de activiteit, vertrek
uiterlijk 15 minuten na afloop van de activiteit.
3. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt de 1,5 meter maatregel niet, waardoor alle
activiteiten (uiteraard volgens de maatregelen van het RIVM) kunnen worden verzorgd
voor deze doelgroep.
4. Laat alle kinderen alvast naar het toilet gaan alvorens vertrek.
5. Kinderen mogen niet van het pad af op het terrein.
Medewerkers:
1.
2.
3.
4.
5.

Medewerkers die tot een risicogroep behoren en zwangere medewerkers werken thuis.
Medewerkers houden 1,5 meter afstand.
Medewerkers schudden geen handen.
Medewerkers hoesten en niezen in de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
Medewerkers wassen hun handen minimaal 6x per dag, volgens de instructie. In ieder
geval voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer, na het
schoonmaken.
6. Medewerkers delen hun werkbenodigdheden niet met anderen of desinfecteren deze
voor overdacht.
7. Medewerkers houden spullen, materieel en gereedschap gedesinfecteerd.
8. Medewerkers blijven thuis indien zij een van de volgende klachten hebben:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
Medewerkers blijven thuis als iemand in hun huishouding koorts heeft (vanaf de 38 C°)
en/of benauwdheidsklachten.

