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Corona protocol rondom veilig buiten dansen
1. Kom zoveel mogelijk alleen (of met 1 ouder/verzorger voor kinderen t/m 12 jaar)
naar de buiten danslocatie.
2. Ouders/verzorgers mogen niet aanwezig zijn tijdens de les en dienen de locatie gelijk
te verlaten
3. Kom zoveel mogelijk te voet of op de fiets
4. Kom alleen naar de les waarvoor je je hebt aangemeld via Fitmanager
5. Aanmelden via Fitmanager is verplicht
6. Zorg dat je niet eerder dan 10 minuten van te voren aanwezig bent
7. Wacht totdat je les begint op de daarvoor aangewezen plek op het buitenterrein
8. Verlaat na je les gelijk de locatie, blijf s.v.p. niet hangen op het terrein
9. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°)
10. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten.
11. Zorg dat je je danskleding en buitensportschoenen alvast aan hebt, er is geen
mogelijkheid tot omkleden
12. Dans alleen op de door ons aangewezen buiten dansplek
13. Tieners vanaf 13 jaar en volwassenen dansen op de aangegeven plek op 1,5 meter
afstand van elkaar
14. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de trainer van de dansplek af te
gaan.
15. Zorg ervoor dat je thuis alvast naar het toilet bent geweest, er is geen toiletbezoek
mogelijk op de buitensportlocatie.
16. Drink tijdens het dansen alleen uit je eigen bidon
17. Neem geen eten/snoep mee naar de les.
18. Was je handen met water en zeep voor en na bezoek aan de sportlocatie
19. Vermijd aanraken van je gezicht
20. Schud geen handen, raak elkaar niet aan
21. Volg altijd de aanwijzingen van de Meer Dance & Events medewerkers/trainers op
22. Heb heel veel dansplezier!
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