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Veiligheids- en hygiëneregels 

 

• Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en 
met 12 jaar). 

• Er dient altijd 1,5 meter afstand van de trainer gehouden te worden. Onze trainers dragen een “1,5 meter hesje” 
om hier aandacht voor te vragen. 

 

• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
hoest, benauwdheid of koorts. 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten totdat 
iedereen weer volledig hersteld is (minimaal 24 uur geen klachten). 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus. Omdat je tot 14 dagen na het 
laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact. 

 

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 

• Was voorafgaand aan je training je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden. 

• Was de handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van objecten waar veel mensen 
aanzitten (bijvoorbeeld deurknoppen); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van 
de neus. 

• Schud geen handen. 

• Vermijd het aanraken van je gezicht. 

• Ga voordat je naar de club vertrekt, thuis naar het toilet. 

 

• Volg altijd de aanwijzingen van trainers, begeleiders en bestuursleden op. 

• Indien een trainer merkt dat de atleet zich (bewust/onbewust) niet aan de 1,5 meter regel houdt, zal hij/zij 
hieraan herinnerd worden. Indien het herhaaldelijk blijft voorkomen, wordt deze atleet het veld afgestuurd en 
dient hij/zij naar huis te gaan. Er wordt contact opgenomen met de ouders door de coördinator. 

• Wanneer trainers of begeleiders na een waarschuwing moeten ingrijpen bij een atleet en daardoor de veiligheid 
niet kunnen garanderen, kan de trainer en/of het bestuur besluiten om de atleet de toegang tot de 
sportaccommodatie en/of de training te weigeren. 

Aandachtspunten 
• Leg het protocol voor de eerste training goed uit aan je kind 

• Meld je kind minimaal 24 uur voor iedere training aan op de trainers whatsapp groep (niet aangemeld is niet deel kunnen nemen 

aan de training). We gaan ervan uit dat indien u uw kind aanmeldt, u instemt met dit protocol. 

• Zorg ervoor dat bij kinderen die nog niet zelf hun veters kunnen strikken, er thuis een dubbele knoop in wordt gelegd. Trainers 

kunnen hier op de baan niet bij helpen i.v.m. de 1,5 afstand regel. 

• Check voordat uw kind naar de training komt op de website en trainersapp of de training doorgaat. I.v.m. slechte 

weersomstandigheden en/of onvoorziene afwezigheid van een trainer kan de training op het laatste moment worden afgelast. Er 

kan bij slecht weer niet worden geschuild onder de patio of in het gebouw. 

• Geef uw kind een plastic zak mee om een jas/jack in op te kunnen ruimen, zodat deze droog kan worden bewaard tijdens de 

training. 

• Breng jouw eigen kind(eren) alleen naar de club wanneer er een training voor je kind(eren) gepland staat. 

• Reis alleen met je eigen kind(eren) 

• Laat jouw kind(eren) indien mogelijk op eigen gelegenheid naar de club komen. 

• Breng kinderen niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de accommodatie. 

• Zorg dat jouw kind(eren) in sportkleding naar de club komen. De kleedkamers zijn gesloten en douchen op de accommodatie is 

niet mogelijk. 

• Als ouder heb je geen toegang tot de sportaccommodatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren). 

o Bambi’s en Specials bij wie fysiek contact noodzakelijk is vanwege bijvoorbeeld ondersteuning op het gebied van 

atletiekbeoefening, toiletgang en/of fysieke begrenzing is het toegestaan om éen ouder/verzorger op de accommodatie 

aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het protocol nageleefd moet worden. 

• Haal direct na de training jouw kinderen op van de accommodatie. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is. 

• AVGM is niet verantwoordelijk voor zaken buiten de poort van de accommodatie 

• Het uitdelen van traktaties voor verjaardagen is tot nader bericht niet toegestaan 


