Coronaprotocol Jibb+
Kerstvakantie
Gelukkig kunnen onze vakantie activiteiten “gewoon” doorgaan. Maar in deze corona tijd zijn er wel wat
extra maatregelen genomen. Als we ons hier allemaal goed aan houden, kunnen we onze vakantie
activiteiten blijven organiseren!
We vragen jou en jouw kind(eren) om onderstaande regels in acht te nemen tijdens de herfstvakantie
activiteiten:
-

-

-

-

Als jouw kind een van de volgende klachten heeft blijft hij/zij thuis: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°). Meld jouw kind wel af voor de activiteit (zie de
bevestigingsbrief over hoe je moet afmelden);
Jouw kind moet thuis blijven als iemand in jullie huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten;
Jouw kind moet thuis blijven als iemand in jullie huishouden positief getest is op het coronavirus
(COVID-19);
Kom alleen naar de sportlocatie wanneer jouw kind zich heeft ingeschreven voor de betreffende
sportactiviteit;
Kom met maximaal één persoon mee uit jullie huishouden;
Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
Laat jouw kind al in sportkleding naar de sportlocatie komen, binnen schoenen kan jouw kind
wel nog aan doen in de zaal (lees de specifieke maatregelen hiervoor in de bevestigingsbrief van
de activiteit);
Bij de ingang van de locatie staat een medewerker van Jibb+. Hij/zij controleert de naam van
jouw kind op de presentielijst en vraagt om bij binnenkomst de handen te desinfecteren;
Kinderen uit groep 1 t/m 8+VO gaan alleen naar binnen, de ouder neemt buiten afscheid;
Kinderen jonger dan 4 jaar mogen wel met 1 ouder naar binnen wanneer dit noodzakelijk is.
Hierbij is het verplicht voor de ouder om een mondkapje te dragen;
Ouders en kinderen boven de 13 jaar dienen te allen tijde 1,5 meter afstand te houden tot
medewerkers van Jibb+. Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling geen afstand te houden en
houden zo veel mogelijk 1,5 meter afstand tot de medewerkers van Jibb+;
Het is niet toegestaan voor ouders om bij de activiteit te blijven kijken;
Laat jouw kind een eigen bidon water meenemen om uit te drinken;
De kans bestaat dat de kleedkamers én wc’s gesloten zijn op locatie. Zorg dus dat jouw kind
thuis nog even naar de wc gaat;
Verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie. Ouders wachten buiten op hun kind;
Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie.

