Protocol zomerweken 2020 Zeil- en surfschool Neptunus
Dit protocol is opgesteld in overeenstemming met onze brancheorganisatie HISWARECRON. Het doel
van dit protocol is het kunnen uitvoeren van de zeilkampen met het waarborgen van de persoonlijke
veiligheid van alle gasten, medewerkers en instructeurs.

Versie 26 juni 2020

Inleiding

Door diverse versoepelingen die zijn aangekondigd vanuit het kabinet kunnen de activiteiten op onze
zeilschool zoals gepland doorgang vinden met de juiste maatregelen.
De voorwaarden hiervoor zijn dat er gewerkt wordt op basis van reservering en het doen van een
check vooraf om het risico in te kunnen schatten. Daarnaast zijn alle accommodaties en bijbehorend
terrein alleen toegankelijk voor cursisten en medewerkers van Neptunus. Op het moment dat de
deelnemers van het zeilkamp aanwezig zijn, zijn andere bezoekers niet toegestaan op onze locatie. We
noemen dit ‘de bubbel’. In geval van een ‘noodsituatie’ komt dit te vervallen.
Onderstaande maatregelen gelden voor instructeurs, stafleden, cursisten en ouders/verzorgers.
Algemeen

1. Er wordt, buiten de sportactiviteiten om, door volwassenen 1,5 meter afstand gehandhaafd tenzij
de veiligheid in het geding is.
2. Schud geen handen.
3. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
4. Was je handen vaak, volgens de instructies van het RIVM. In ieder geval voor het eten, na
toiletbezoek en na het schoonmaken.
5. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest, hoofdpijn en of koorts en blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft en/of
benauwdheidklachten.
6. Voor aanvang van de zeilweek wordt het triage vragenformulier, conform de RIVM-richtlijn, per
mail naar de deelnemers en stafleden gestuurd. Bij aanvang van de zeilweek dient dit
ondertekend (in geval de deelnemer jonger dan 18 jaar is, door een ouder/verzorger) ingeleverd
te worden. Indien niet alle vragen ontkennend beantwoord kunnen worden, dient het staflid/de
deelnemer of ouders van de deelnemer contact op te nemen met de zeilschool.
7. Indien onverhoopt blijkt dat iemand tijdens de zeilweek besmet geraakt is met het Covid-19 virus,
hebben deelnemers boven de 18 jaar aangegeven zich tijdens de zeilweek, of thuis te laten testen.
Voor deelnemers onder de 18 jaar hebben ouders hier akkoord voor gegeven. De test mag zowel
thuis als op de zeilschool uitgevoerd worden, de uitslag moet gedeeld worden met de zeilschool.
8. Bij één of meerdere symptomen zoals hierboven genoemd is deze persoon verplicht zich te laten
testen door de plaatselijke GGD. In afwachting van de uitslag wordt hij afgezonderd van de groep.
Terrein van de zeilschool
1. Op alle delen van ons terrein wordt, waar kan, 1,5 meter afstand gehouden tot volwassenen. Dit
met uitzondering tot noodsituaties of wanneer veiligheid in het geding is.
2. In geval van extern verblijf, vindt aankomst op de zeilschool niet eerder plaats dan 15 minuten
voor de gereserveerde starttijd. Cursisten vertrekken na afloop direct naar huis.

Accommodaties
1. We maken de accommodaties regelmatig schoon met extra aandacht voor contactpunten.
2. Op basis van de 1,5 meter richtlijnen voor iedereen boven de 18 bepalen we het maximumaantal
personen dat toegestaan is per ruimte.
3. Voor de ingang van de eetzalen plaatsen we ontsmettende handgel. De cursisten en medewerkers
maken hier voor binnenkomst gebruik van.
Keuken
1. Er wordt gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen.
2. Er wordt zowel voor- als achteraf handhygiëne toegepast voor keukenpersoneel aan het werk gaat
3. Het eetmoment wordt zo ingericht dat het handhaven van de richtlijnen mogelijk blijft.
4. De keuken wordt volgens de HACCP- richtlijnen gereinigd.
Slaapaccommodatie (cursisten tot en met 18 jaar)
1. Op slaapaccommodatie voor kinderen en jongeren tot 18 jaar hoeft onderling geen 1,5 meter
afstand gehouden te worden.
2. De slaapkamers worden maximaal gelucht.
3. Elke slaapkamer heeft zijn eigen wastafel met bijbehorende handzeep en papieren doeken.
Slaapaccommodatie (ouder dan 18 jaar)
4. Op slaapaccommodatie voor volwassenen van 18 jaar en ouder wordt er onderling 1,5 meter
afstand gehouden.
5. De slaapkamers worden maximaal gelucht.
6. Elke slaapkamer heeft zijn eigen wastafel met bijbehorende handzeep en papieren doeken.
Sanitaire voorzieningen
1. De sanitaire voorzieningen worden volgens de geldende richtlijnen schoongemaakt, met extra
aandacht voor contactpunten.
Zeilinstructie
1. Cursisten t/m 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren.
2. Cursisten t/m 12 jaar hoeven ook met hun instructeur geen afstand te bewaren.
3. Er wordt 1,5 meter afstand gehouden tussen volwassen instructeurs en cursisten ouder dan 12
jaar tenzij daar omwille van de urgente veiligheid van moet worden afgeweken.
4. Iedereen gebruikt zo veel mogelijk zijn of haar eigen werkbenodigdheden/spullen en deelt deze zo
weinig mogelijk met anderen.
5. Iedereen maakt aan het eind van de dag de gebruikte materialen schoon.

6. Activiteiten waarbij contact met niet-deelnemers plaats kan vinden, zijn niet toegestaan.
Brengen en halen
1. Er wordt 1,5 meter afstand gehouden tussen volwassenen en kinderen/jongeren boven de 12 die
niet uit hetzelfde huishouden komen.
2. Er wordt actief gevraagd naar symptomen van COVID-19 bij de deelnemer of familieleden middels
de eerdergenoemde triage vragen. Als er sprake is van symptomen van COVID-19, een

3.
4.

5.
6.

7.

8.

vastgestelde COVID-19 besmetting of recent contact met een met COVID-19 besmette persoon
wordt de deelnemer of familieleden niet toegelaten op het terrein.
Betaal vooraf, of anders met pin of contactloos.
Om drukte te vermijden, spreiden we de aankomsttijden:
- Valk, Windsurf & Zwaardboot-1mans:
11:30 – 12:30 uur
- Jeugdzeilen 2-mans & Zwaardboot 2-mans:
12:30 – 13:30 uur
- Optimist, RS Tera & Laerling:
13:30 – 14:30 uur
Bij cursisten uit één gezin in verschillende disciplines kiest de ouder de eerste aankomsttijd.
Ouders mogen mee het terrein op, maar niet de accommodaties in. Daarnaast houden ze t.a.t. de
1,5 meter afstand tot iedereen die niet tot hun eigen huishouden behoort.
Het vertrek bij droog weer: ouders worden bij aankomst gewezen waar de diploma-uitreiking van
hun kind plaatsvindt. Hier vragen wij alle volwassenen de 1,5 meter in acht te nemen. De cursisten
zorgen zelf dat hun bagage naar de auto gebracht wordt, aangezien ouders de accommodaties
niet kunnen betreden.
Het vertrek bij regen: Bij regen vragen we ouders/verzorgers te hun auto te parkeren, en in de
auto te wachten. De cursisten zullen zelf het terrein verlaten, en hun ouders opzoeken.
Instructeurs helpen indien nodig met de bagage. Een gezamenlijke diploma-uitreiking is dan
helaas niet mogelijk.
Ga na het haal- en brengmoment direct naar huis.

Triageformulier deelnemer Zeil- en surfschool Neptunus
Deze verklaring dient volledig ingevuld en ondertekend ingeleverd te worden bij aankomst op de
zeilschool.
1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of
plotseling verlies van reuk of smaak?
o
o

Ja
Nee

2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
o
o

Ja
Nee

3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de
afgelopen 7 dagen vastgesteld?
o
o

Ja
Nee

4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een
laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze
huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
o
o

Ja
Nee

5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe
coronavirus is vastgesteld?
o
o

Ja
Nee

Hierbij verklaar ik bovenstaande vragen naar waarheid ingevuld te hebben, op de dag van de start van de zeilcursus bij zeilen surfschool Neptunus. Het is aan mij door de zeilschool bekend gemaakt dat in geval van aantoonbare ziekteverschijnselen,
gerelateerd aan het corona virus en na overleg met de deelnemer (bij minderjarige ook de ouder/verzorger):

•
•
•

de zeilschool kan besluiten de deelnemer tijdelijk in quarantaine te plaatsen
de zeilschool kan besluiten dat de deelnemer na overleg voortijdig naar huis toe gaat
de zeilschool kan besluiten dat de deelnemer zich laat testen bij de GGD en meewerkt aan een bron- en
contactonderzoek, op het moment dat de GGD daartoe besluit.

Naam deelnemer: .............................................................................................................................................
Naam ouder/verzorger: .......................................................................(in geval van minderjarige deelnemer)
Datum: ....... / ....... / 2020
Startdatum cursus: ....... / ....... / 2020

Handtekening:

