𝐖𝐞 𝐳𝐮𝐥𝐥𝐞𝐧 𝐡𝐞𝐭 𝐬𝐚𝐦𝐞𝐧 𝐦𝐨𝐞𝐭𝐞𝐧 𝐝𝐨𝐞𝐧.
Lieve leden,
Wij zijn heel blij dat we weer binnen mogen trainen. Ook al gaat dit misschien anders dan
dat je gewend was. In verband met de Corona maatregelen moeten sportscholen 𝘯𝘰𝘨
𝘴𝘵𝘦𝘦𝘥𝘴 aan een aantal voorwaarden voldoen om de veiligheid voor leden en personeel te
kunnen waarborgen. Deze adviezen hebben wij verwerkt in een COVID-19 protocol. Het
verzoek om onderstaand protocol door te lezen en tijdens je bezoek de instructies van
ons personeel altijd op te volgen.
𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗 𝐏𝐑𝐎𝐓𝐎𝐂𝐎𝐋
1. 𝙆𝙪𝙣 𝙟𝙚 𝙤𝙣𝙙𝙚𝙧𝙨𝙩𝙖𝙖𝙣𝙙𝙚 𝙫𝙧𝙖𝙜𝙚𝙣 𝙢𝙚𝙩 𝙅𝘼 𝙗𝙚𝙖𝙣𝙩𝙬𝙤𝙤𝙧𝙙𝙚𝙣? Blijf thuis en volg de adviezen
van het RIVM.
⊛ Had je één of meerdere klachten in de afgelopen 24 uur? (hoesten, neusverkoudheid,
verhoging of koorts, benauwdheid, reuk-en/of smaakverlies)
⊛ Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidklachten?
⊛ Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in
een lab)
⊛ Heb je een huisgenootgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je de
afgelopen 14 dagen contact gehad met hem/haar terwijl hij/zij nog klachten had?
⊛ Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het
nieuwe coronavirus is vastgesteld?
2. 𝙁𝙞𝙩𝙣𝙚𝙨𝙨 𝙤𝙛 𝙚𝙚𝙣 𝙜𝙧𝙤𝙚𝙥𝙨𝙡𝙚𝙨? Vooraf reserveren via het reserveringsysteem is verplicht
voor iedereen! De tijd voor een fitness-blok is 1 uur en 30 minuten. Deze tijd kun je
gebruiken om binnen te komen, te trainen en weer te gaan. Schrijf je tijdig uit wanneer je
toch niet komt trainen zodat andere mensen zich kunnen inschrijven (2 uur voorafgaand).
Aanmelden voor de fitness en groepslessen kan via het reserveringssysteem. Deze kun je
vinden op onze website
3.
Kom niet eerder dan 10 min. voor aanvang van de geboekte activiteit. Ben je te
vroeg? Wacht dan buiten. Dit i.v.m. wisseling van de geboekte activiteiten.
4.

Desinfecteer je handen bij binnenkomst en bij het verlaten van het pand.

5. Hou te alle tijden 1,5 meter afstand van elkaar. Zowel in de algemene ruimtes,
groepslessen als op de fitnessvloer.

6.
Kom zoveel mogelijk in sportkleding, zodat je alleen je schoenen hier hoeft te
wisselen. Kleedkamers zijn niet toegankelijk. Ook de douches zijn vooralsnog gesloten.
De lockers zijn wel te gebruiken voor de waardevolle spullen.
7.
Maak na gebruik het gebruikte materiaal, cardio apparaat of krachtapparaat direct
schoon. Zodat de volgende persoon deze veilig kan gebruiken.
8.
Het gebruik van handdoek was al verplicht en blijft verplicht. 1 handdoek per
persoon.
9.

Onze bar is gewoon geopend voor TO GO.

𝐀𝐚𝐧𝐯𝐮𝐥𝐥𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐞
De richtlijnen van het RIVM én NL-actief m.b.t. het Covid-19 worden regelmatig
geëvalueerd en waar nodig versoepeld of verscherpt. Wij volgen deze nauwlettend om
hieraan te kunnen blijven voldoen.
Als het gaat om hygiëne zijn er extra schoonmaakmomenten op de dag ingepland om
o.a. de handcontactpunten extra te desinfecteren.
Ook ons klimaat beheers systeem draait op volle toeren. Hierbij wordt schone lucht van
buiten gekoeld en naar binnen gepompt, terwijl de lucht in het pand met de zelfde
snelheid weer naar buiten wordt afgevoerd. Op deze manier hebben de aerosolen die in
de lucht hangen geen kans!
Zoals al aangegeven werken we nu net even anders dan dat je gewend.
𝑾𝒊𝒋 𝒉𝒐𝒑𝒆𝒏 𝒉𝒊𝒆𝒓𝒃𝒊𝒋 𝒐𝒑 𝒋𝒐𝒖𝒘 𝒎𝒆𝒅𝒆𝒘𝒆𝒓𝒌𝒊𝒏𝒈 𝒆𝒏 𝒃𝒆𝒈𝒓𝒊𝒑, 𝒎𝒂𝒂𝒓 𝒛𝒖𝒍𝒍𝒆𝒏 𝒂𝒂𝒏𝒔𝒑𝒓𝒆𝒌𝒆𝒏
𝒂𝒍𝒔 𝒅𝒊𝒕 𝒎𝒐𝒆𝒕. 𝑾𝒊𝒋 𝒘𝒊𝒍𝒍𝒆𝒏 𝒐𝒏𝒛𝒆 𝒅𝒆𝒖𝒓𝒆𝒏 𝒈𝒓𝒂𝒂𝒈 𝒐𝒑𝒆𝒏 𝒉𝒐𝒖𝒅𝒆𝒏, 𝒎𝒂𝒂𝒓 𝒛𝒖𝒍𝒍𝒆𝒏 𝒅𝒊𝒕
𝒔𝒂𝒎𝒆𝒏 𝒎𝒆𝒕 𝒆𝒍𝒌𝒂𝒂𝒓 𝒎𝒐𝒆𝒕𝒆𝒏 𝒅𝒐𝒆𝒏. 𝑺𝒂𝒎𝒆𝒏 𝒔𝒕𝒆𝒓𝒌 𝒕𝒆𝒈𝒆𝒏 𝑪𝒐𝒓𝒐𝒏𝒂!
Mocht je nog vragen hebben kun je terecht bij de receptie of telefonisch.
Kijk ook voor alle nieuwe info, acties en evenementen op onze Facebook, Instagram of
op onze website.
Tot snel!
Met sportieve groet,
Team WINNR Healthclub

