Maatregelen COVID-19
Rap en Vrank Evergem
Het dragen van een mondmasker is verplicht voor
iedereen ouder dan 12 jaar, bij het binnenkomen en
buitengaan.
Elke deelnemer ontsmet de handen bij het binnenkomen
en buitengaan.
Alle gymnasten en dansers moeten geregistreerd
worden. Nieuwe leden moeten voor het binnengaan hun
gegevens achterlaten bij Kathleen. Huidige leden moeten
eerst op aanwezig gezet worden door de specifieke
trainers.
Gymnasten en dansers komen in sportkledij naar de
sporthal, we gebruiken geen kleedkamers en douches.
Gymnasten en dansers brengen hun eigen flesje
water mee, dit wordt binnen in de voorziene zone
in de sporthal gezet, er worden geen andere spullen
meegenomen in de sporthal.
Ouders zijn niet toegelaten bij de trainingen. Gymnasten
en dansers komen alleen de zaal binnen.
Gymnasten en dansers blijven in hun eigen bubbel en
gebruiken enkel de voorziene in- en uitgang en het toilet
van hun bubbel. Raadpleeg het circulatieplan hiervoor.
Heb je symptomen? Kom dan niet naar de training.
Gebruikt materiaal wordt na elke training ontsmet.

Bij vragen of opmerkingen kan je contact opnemen via rapenvrank@telenet.be

Gebruik van de zalen.
◼ Polyvalente zaal
o Ingang/uitgang
o Sanitair
◼ Terrein 1 en 2
o Ingang
o Uitgang
o Sanitair
◼ Terrein 3
o Ingang
o Uitgang
o Sanitair

: achteraan via PZ.
: kleedkamer 2.
: hoofdingang.
: via kleine berging achteraan.
: aan de hoofdingang.
: nooddeur (1ste) achteraan aan de piste.
: via de grote poort achteraan.
: Kleedkamer 6.

◼ Zie plattegrond circulatieplan

T1
Groepen in RODE bubbel

Alle dans
(behalve Dames groep 2)

WC

Groepen in BLAUWE bubbel
Kleuterturnen 1-2-3
Basisturnen 1-2-3-4-5-6
Toestelturnen op zaterdag
Basisturnen middelbaar
Basisturnen jongens 4-5-6 - middelbaar

T2

T3

Groepen in GROENE bubbel
Alle Tumbling
Toestelturnen op woensdag
Basisturnen jongens 1-2-3
Alle Acro groepen
Dans dames groep 2

WC

WC
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