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Respecteer de inschrij-
vingsvoorwaarden.  
Je afdeling is verplicht 
inschrijvingen bij te 
houden.

Ben je ingeschreven 
en kan je niet komen? 
Geef een seintje, zo 
kan iemand anders 
alsnog deelnemen.

Breng een mondmas-
ker mee, het dragen 
ervan is aanbevolen.

Blijf thuis en annuleer 
je inschrijving als jij of 
iemand uit jouw om-
geving zich niet goed 
voelt of symptomen 
van COVID-19 heeft.

Heb je vragen? 
Contacteer een 
bestuurslid. Voor 
gezondheidsvragen 
contacteer je je arts.

38°

Laat jouw naam 
noteren op de 
aanwezigheidslijst.

Geef geen voorwerpen 
door aan andere 
deelnemers.

Mondmasker verplicht.
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Neem de hygiënemaat-
regelen in acht en  
respecteer de geno-
men veiligheidsmaat-
regelen.

Was of ontsmet je 
handen telkens je de 
locatie betreedt of  
verlaat. Doe dit zeker 
na niezen of hoesten.

Volg, indien nodig, de 
aangegeven looplijnen 
en looprichting.

Hou altijd 1,5 meter  
afstand van elkaar.

Volg de richtlijnen van 
onze vrijwilligers.  
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Neem contact op met één van de bestuursleden 
als je binnen de 14 dagen na de activiteit 
symptomen van COVID-19 krijgt.

Was regelmatig je 
handen.

Nies en hoest in de 
binnenkant van je 
elleboog.

Blijf thuis bij klachten.Geef geen handen  
of knuffels.

Blijf thuis wanneer 
iemand uit jouw 
omgeving klachten 
heeft.
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38°

Laat jouw naam note-
ren op de aanwezig-
heidslijst.

Geef geen voorwerpen 
door aan andere deel-
nemers.

 Draag bij voorkeur een 
mondmasker. Het dra-
gen hiervan wordt sterk 
aangeraden voor ieders 
veiligheid.
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