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Protocol deelnemers Sport overdag 

 
Periode: oktober – december 2020 
 

1. Algemene regels 
- Houd steeds 1,5 meter afstand van iedere persoon buiten je huishouden, behalve 

tijdens het sporten; 
- Probeer je gezicht niet aan te raken;  
- Sport niet en blijf thuis als je symptomen hebt die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals 

een grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone 
vermoeidheid. Ga pas weer sporten als het mag van je arts; 

- Sport ook niet als een huisgenoot symptomen heeft of positief getest heeft op het virus. 
Ga pas weer sporten als het mag van de arts;  

- Heb je verhoging gehad van je lichaamstemperatuur en ben je weer koortsvrij? Rust 
nog even lang als het aantal dagen dat je koorts had. Na bv. 3 dagen koorts, mag je 
nog 3 dagen niet sporten, vanwege het risico op een hartontsteking.  

 

2. Voorbereiding thuis 
- Ga alleen naar de les; 
- Voorzie steeds een mondmasker; 
- Trek je sportkleren al aan;  
- Ontsmet of reinig je eigen sportmateriaal; 
- Was je handen met water en zeep;  

 

3. Op de sportlocatie: 
- Kom niet eerder dan 10 minuten voor het sporten aan; 
- Volg de richtlijnen van de organisatie/accommodatie, de pijlen en infoborden;  
- Was je handen of ontsmet ze;  
- Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five; 
- Draag handschoenen als je zo beter onthoudt dat je je gezicht niet mag aanraken en 

als handschoenen het sporten niet bemoeilijken; 
- Gebruik alleen je eigen handdoek en drinkbus; 
- Gebruik zoveel mogelijk je eigen sportmateriaal: fiets, bal, racket,  

sport(hand)schoenen, hesje, … 
- Moet je hoesten of niezen, doe dat dan in een papieren zakdoekje of je elleboogplooi. 

 
 

4. Na het sporten:  
- Was of desinfecteer je handen; 
- Vertrek van zodra je klaar bent.  Blijf niet nodeloos hangen in de sportinfrastructuur om 

uit te rusten of socializen; 
- Ontsmet je eigen sportmateriaal. 

 
 

Richtlijnen Sporthal Sportoase 
• Klanten dienen bij de ingang van het centrum de temperatuur laten meten via het 

desbetreffende apparaat: 
• Groene kleur: U mag verder het centrum betreden 
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• Rode kleur: U mag het centrum, wegens gevaar voor de algemene gezondheid, niet 
betreden 

• Aansluitend dient u uw handen te ontsmetten aan het desbetreffende apparaat 
• Mondmasker is verplicht in alle publieke ruimtes: inkomhal, sanitaire voorzieningen, 

gangen; 
• In alle andere ruimtes is de correcte verluchting voorzien om een veilige sportomgeving 

te waarborgen. 
• In de gehele site wordt er maximaal gestreefd naar gescheiden paden voor in- en 

uitgang van de verschillende zones. 
• Traject naar sporthal, pijlen voorzien met scheiding van ingang en uitgang. 

 
Gebruik sporthal: 

• Stickers op de grond die herinneren aan de “Healthy distance” 
• In de kleedkamers wordt rekening gehouden met social distancing, de tijd in de 

kleedkamers wordt zoveel mogelijk beperkt. 
• Na het omkleden gaan alle deelnemers onmiddellijk naar buiten. 
• Enkel het gebruik van de toegewezen accommodatie is toegestaan. Hier wordt geen 

enkele uitzondering op toegestaan 
• Na de les/training vertrekt iedereen onmiddellijk terug uit Sportoase. 

 
 


