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COVID-19 Protocol ODI Moves 
Geachte leden,


Het laatste stuk van het vorige seizoen hebben we gelukkig nog een aantal contactmomenten 
buiten kunnen hebben met onze leden. 

Nog fijner om te constateren dat we de komende weken weer de zaal in mogen! 


Per 1 juli is het kabinet voor Nederland van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ 
gegaan, Deze stap is per 10 augustus weer enigszins aangescherpt. Tijdens deze zomer loopt het 
aantal bewezen besmettingen weer op en met de aanpassingen van 10 augustus streeft het 
kabinet ernaar die toename te beperken zodat nieuwe landelijke maatregelen uit kunnen blijven. 

Naast de landelijke aanscherpingen is het nu ook mogelijk dat er regionaal dan wel per gemeente 
extra maatregelen worden opgelegd. 


De gemeente Gennep staat toe dat er gebruik gemaakt wordt van de accommodaties per juli 
2020. 


Met dit nieuwe seizoen in het vizier willen we jullie graag wijzen op afspraken die we als ODI 
hanteren voor deelname aan de lessen. Dit protocol willen we graag met jullie delen.


Algemeen  
Dit protocol is aanvullend op de door NOC*NSF vastgestelde protocollen (tevens bijgevoegd).


Basisregels  
• blijf thuis bij klachten en laat je testen;  

• pas hygiëne toe;  

• houd 1,5 meter afstand;  

• werk zoveel mogelijk thuis;  

• vermijd drukte.  

• het is (bovendien) verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband 
te zingen of te schreeuwen.  

Uitzonderingen op de 1,5 meter : 

• personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;  



Versie 30 augustus 2020
• de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook van deze 

kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen;  

• personen t/m 17 jaar alleen onderling;  

• personen die sport, theater of dans in de vorm van sport of culturele uiting beoefenen, voor 
zover het niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter dit de sportbeoefening 
in de weg staat;  

• personen met een handicap tot hun begeleiders of vaste mantelzorgers, voor zover zij zich 
niet met inachtneming van een afstand van 1,5 meter jegens hun begeleiders of vaste 
mantelzorgers kunnen ophouden.  

Trainingen 
De trainer is het primaire aanspreekpunt over de handhaving van dit protocol. 


De trainer is bevoegd om eenieder die verschijnselen vertoond de toegang tot de accomodaties 
te weigeren.


Deelnemers zijn verplicht voorafgaand aan de training af te melden bij de trainer indien nodig.


Het is niet mogelijk om als ouder/verzorger te blijven kijken tijdens de trainingen. Hier kan alleen in 
- voorafgaand - overleg met de trainer van worden afgeweken en alleen met registratie van 
contactgegevens van betreffende persoon. Natuurlijk gelden in dat geval ook de algemene 
basisregels (zoals overal in de publieke ruimte).


Wanneer de kinderen op eigen gelegenheid kunnen komen graag, anders alleen afzetten en 
oppikken in de buurt van de accommodatie. Let op eventuele drukte.


Geen ouders/verzorgers toegestaan in de kleedruimte.


Uitzondering op de aanwezigheid in de zaal voorafgaand en na afloop van de trainingen zijn 
ouders die gevraagd zijn te helpen met opbouwen en afbreken. De trainer zorgt voor een 
opbouwschema met maximaal 4 personen naast trainer en assistenten.


Je bent niet meer dan 10 minuten voorafgaand aan de training aanwezig. Na de training ga je 
direct naar huis.


Kleed zoveel mogelijk thuis om. 

Omkleden is mogelijk. Kleedlokalen zijn alleen toegankelijk na overleg met de trainer.


Er is altijd keuze uit twee kleedlokalen. Kies steeds het lokaal dat leeg is of waar je groepsgenoten 
reeds in het omkleden zijn.


Toiletten zijn toegankelijk tijdens de training (alleen na overleg met trainer).


Denk aan de hygiëne. Was je handen voorafgaand aan de les en daarna. We vragen jullie 
aandacht voor het schoonhouden van onze omgeving. Samen zorgen we voor de hygiëne in de 
zaal (zaal, toestellen en kleedkamers).
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