
 

Protocol activiteiten GA! Harderwijk 
Om te zorgen dat de activiteiten volgens de richtlijnen van het RIVM verlopen is dit protocol 
opgesteld. Dit protocol is van kracht vanaf 11 mei ’20 tot anders wordt gecommuniceerd. 
 

Algemeen 
- Kom/breng (je kind) niet naar de activiteiten wanneer iemand thuis griepklachten 

met koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. 
- Wanneer iedereen thuis 24 uur klachtenvrij is, kun je weer begeleiden/deelnemen. 

 

Deelnemers 
- Was je handen voor vertrek en bij thuiskomst. 
- Ga thuis naar het toilet. (Openbare toiletten zijn gesloten.) 
- Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie. 
- Als je water meeneemt, zorg dan dat je naam op de fles/bidon staat. 
- Houd 1,5 meter afstand tot de begeleiders en vanaf 13 jaar ook tot elkaar. 
- Kom niet meer dan 5 minuten van tevoren en verlaat de locatie gelijk na afloop. 
- Er is indien nodig ontsmettingsmiddel beschikbaar bij de begeleiders. 

 

Ouder/verzorger 
- Informeer je kind over de algemene veiligheids- en hygiëneregels. 
- Breng je kind alleen wanneer deze niet zelf naar de locatie kan komen.  
- Breng je kind volgens het Kiss & Ride/Zoen & Zoef principe en doe dit alleen.  
- Als ouder/verzorger mag je de (sport)locatie niet betreden. Blijven kijken mag niet. 

 

GA! Harderwijk 
- Onze begeleiders houden 1,5 meter afstand tot de deelnemers.  
- De materialen ontsmetten we na elke activiteit. 
- Zorgt indien nodig voor routing ter plekke. 
- Houdt rekening met de verschillende regels per doelgroep. 
- Kan instroom van deelnemers bij activiteiten weigeren vanwege de 1,5 meter regel. 
- Wanneer de 1,5 meter afstand niet (meer) gehouden wordt, wordt de activiteit 

afgebroken.  
 
Voor vragen rondom dit protocol kun je terecht bij de begeleider van de activiteit of mail 
Krista via krista@gaharderwijk.nl. Veel plezier bij onze activiteiten! 
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