
CORONA PROTOCOL 
Verantwoord sporten voor iedereen 

 

Jeugd t/m 18 jaar mogen, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. 

Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te 

faciliteren en te organiseren. Met dit protocol willen wij richting geven hoe te 

handelen en aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we 

zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van 

het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM. 

 

 

Jeugd t/m 18 jaar 

mag weer komen 

dansen volgens de 

richtlijnen van het 

RIVM 

Houd wel afstand 

van elkaar en van de 

docent. Iedereen 

staat in zijn eigen vak 

of op zijn eigen mat 

Neem jouw eigen 

drinkfles mee en 

neem geen slokje 

van iemand anders 

Kleed jezelf thuis aan, 

want de kleedkamers 

op de locatie zijn niet 

beschikbaar 

 

Ga thuis naar de 

wc, want de 

toiletten op de 

locatie zijn niet 

beschikbaar 

 

Zorg dat je op tijd 

bent 

 

Ouders blijven in de 

auto als zij hun kind 

komen brengen 

 

Ouders op de fiets 

brengen en halen hun 

kind bij het hek 

 

 

 

Na de les ga je 

direct naar huis toe 

 

Volwassenen mogen 

ook weer buiten 

sporten, mits de 

groep aan alle 

richtlijnen voldoet 

 

Ondanks alle regels 

zijn wij blij om jullie 

weer te zien en met 

elkaar te kunnen 

dansen 

 

Bij vragen kan je bellen 

naar een van de 

docenten of mailen 

naar info@creasi.org 

 

mailto:info@creasi.org


Veiligheid- en hygiëneregels 

- Informeer de kinderen van tevoren over de regels en zorg dat zij altijd de 

aanwijzingen van de begeleiding opvolgen 

- Breng je kind (eren) alleen naar de les en alleen je eigen kind(eren) 

- Ouders/verzorgers/begeleiders heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit 

geldt zowel voor, tijdens, als na de les 

 

- Breng je kind(eren) niet als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, 

hoesten, benauwdheid en/of koorts (ook niet bij milde symptomen) 

 

- Iedereen blijft thuis als iemand binnen het huishouden koorts (vanaf de 38 C°) 

en/of benauwdheidklachten heeft. Als iedereen binnen het huishouden 24 

uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten 

 

- Iedereen blijft thuis als iemand binnen het huishouden positief getest is op het 

nieuwe coronavirus (COVID-19). 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 

- Indien er tijdens de dansles klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, 

hoesten, benauwdheid of koorts, dan dient deze direct naar huis te gaan/te 

worden opgehaald 

- Houd 1,5 meter (minimaal twee armlengtes) afstand van iedere andere 

persoon buiten het eigen huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 

12 jaar) 

- Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes 

- Was voor de les thuis je handen met water en zeep (minimaal 20 seconden) 

- Was ook je handen met water en zeep (minimaal 20 seconden) voor en na 

het bezoek aan de dansschool 

- Vermijd het aanraken van je gezicht 

- Schud geen handen 

- Kom niet eerder dan 10 minuten voor de les aan bij de dansschool  

 

 

Stay safe en tot dans! 
 

 


