Afspraken GYM rotselaar – Wezemaal VZW
Voor ouders:
▪Je draagt een mondmasker bij het afzetten en ophalen van de
sporter.
▪Je respecteert de in-en uitgangen van de zaal.
▪Je mag jouw zoon/dochter begeleiden naar de ingang van de
sportzaal. Jijzelf blijft buiten en komt niet in de sportzaal.

▪Je registreert je kind door naam en telefoonnummer in te vullen op
het blad aan de inkom.
▪Je houdt je aanwezigheid aan de sportzaal zo kort mogelijk.
▪Probeer je zo goed mogelijk naar het begin-en einduur te richten.
Voor onze leden:
▪Je ontsmet je handen bij aankomst en voor vertrek. (er zal
alcoholgel klaar staan aan de zaal)

▪Ben je +12 jaar? Draag een mondmasker bij het aankomen en het
vertrek aan het einde van de les.
▪Zorg ervoor dat je een telefoonnummer (van mama/papa/oma/opa)
vanbuiten kent of op een briefje in je sportzak hebt zitten.
▪Ga voor de turnles (thuis) nog eens naar het toilet. Het sanitair is
open, maar we willen dit tot het minimum beperken.
▪De kleedkamers zijn niet open.
▪Je komt op tijd naar de les en verlaat zo kort mogelijk na het
einduur de zaal.

▪Ben je ziek? Blijf dan thuis. Wanneer je 3 dagen symptoomvrij bent,
kan je weer aan je sportactiviteit deelnemen.
Voor de lesgevers:
▪Je draagt een mondmasker bij het binnengaan van de zaal en
wanneer je in contact komt met ouders (onthaal eerste lessen, doe
dit best buiten aan de deur).
▪Je ontsmet alle schakelaars en klinken voor en na de start van je
lessen.

▪Je zorgt ervoor dat alle kinderen hun handen ontsmetten voor en na
de les
▪Alle ramen en deuren staan open (zo veel mogelijk ventilatie).
▪Je ontsmet alle toestellen die gebruikt werden tijdens de les (enkel
bij lessen met volwassenen)
▪In de zaal in Wezemaal is de ingang(vooraan) en de uitgang langs
de fietsenparking. Leden van de volgende groep komen pas binnen
als de anderen weg zijn.

▪In de Sportoase wordt de temperatuur van de kinderen gemeten als
ze binnenkomen

Bij vragen of problemen: 0477.352356

