Corona Maatregelen
HAPPY KITESURF
https://happykitesurfschool.nl
Corona maatregelen. Lees dit aandachtig!
Happy volgt de aanwijzingen van het RIVM en de NKV om verdere verspreiding van Corona te voorkomen.
Daarom graag aandacht voor het volgende.
Mag ik deelnemen aan de kitesurflessen?
Als je op één of meerdere vragen met JA antwoord dan mag je niet deelnemen aan de lessen en mag je je
afspraak kosteloos annuleren.
• Heeft u nu Corona?
• Heeft u nu huisgenoten/ gezinsleden met Corona?
• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
• Heeft u een of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,
benauwdheid, koorts ( meer dan 38 graden)?
• Heeft u huisgenoten/ gezinsleden met deze symptomen?
• Bent u in thuisisolatie?
Voor de kitesurflessen:
Houdt de volgende regels in acht voorafgaand aan de kitesurfles:
• Kom niet te vroeg, dus het liefst 15 minuten voor aanvang van de les op de afgesproken locatie;
• Schud geen handen en blijf op 1,5 meter afstand van andere cursisten en instructeurs;
• Volg altijd de aanwijzingen van onze instructeurs op;
• Kom alleen naar de kitesurflessen, breng geen toeschouwers mee;
• Reis bij voorkeur alleen of met mensen uit je familie.
• Reis bij voorkeur per fiets, te voet of met de auto. Vermijd contact met anderen.
• Ontsmet je handen met handalcohol die op locatie beschikbaar is voor het omkleden. Raak hierna
geen telefoons en andere voorwerpen aan die het besmettingsgevaar kunnen vergroten;
• Het lesmateriaal, wetsuits, helmen etc. worden na gebruik gedesinfecteerd.
Tijdens de kitesurflessen:
Houdt de volgende regels in acht tijdens de kitesurfles:
•
•
•
•
•

Houdt minimaal 1,5 meter afstand van andere cursisten en instructeurs;
Houdt rekening met de windrichting en -kracht om besmettingsgevaar te minimaliseren;
Ontsmet je handen met handalcohol die op de leslocatie beschikbaar is voor iedere wissel voordat je
het materiaal zoals control bar, pomp en kite aanraakt. De instructeur zal hierop toezien;
Het lesmateriaal van Happy zoals wetsuits, helmen, trapezes, bars etc. worden na gebruik
gedesinfecteerd;
Gebruik bij voorkeur een eigen wetsuit en helm.

Bedankt voor je medewerking, en veel plezier met de kitesurflessen!
Het Happy Team!
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