Supplementair reglement COVID-19
Algemene richtlijnen van de overheid
• Blijf thuis als je ziek bent.
• Hou ten allen tijde voldoende fysieke afstand (1,5m).
• Hoesten in de binnenkant van je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare zak.
• Begroet elkaar met een zwaai.
• Raak het gezicht zo weinig mogelijk aan.
• Ontsmet je handen zo veel als mogelijk.
• Gebruik je gezond verstand
Specifieke voorschriften voor het gebruik van de buitenmuur en site van CanyonTeam Vlaanderen
(CTV) vzw tijdens de COVID-19 maatregelen.
Rond de buitenmuur:
• Het maximaal aantal toegelaten personen – 12 personen
• Gebruik van de buitenmuur is enkel toegestaan na inschrijving op de website en bevestiging
van de betaling.
• Per opengestelde sessie wordt er een COVID-19 verantwoordelijke aangeduid.
• Toeschouwers (ouders) of andere personen (niet ingeschreven) zijn niet toegelaten en moeten
de site direct verlaten.
• De toegangspoorten moeten na het betreden gesloten worden om geen toevallige
toeschouwers uit te nodigen.
• De verantwoordelijke wordt gevraagd om de voordeurklink te ontsmetten en de deur open te
zetten na elke sessie.
• Na elke sessie zal de verantwoordelijke de trap van de toren ontsmetten.
• Enkel je eigen eten en drinken is toegelaten.
• Respecteer ten alle tijde de taak van de verantwoordelijke.
• De verantwoordelijke mag iemand vragen de site te verlaten, indien de gebruiker zich niet
houdt aan het algemene huisreglement en dit extra Corona-reglement.
Op de buitenmuur:
• Hou 1,5m afstand op de grond, en 5 meter bij het klimmen.
• Bovenaan de toren hou je 1,5 meter afstand. Indien dit niet mogelijk is draag je een
mondmasker.
• Gebruik handschoenen bij het gebruik van de ladder op de toren.
• Gebruik enkel je persoonlijk materiaal, geen uitwisseling klimgerief.
Als je niet aan het klimmen bent, wordt het dragen van een mondmasker sterk aangeraden.
Ontsmet je handen zoveel mogelijk.
Ontsmet je handen voor en na het gebruik van de toren.
Mondmaskers, handschoenen en ontsmettingsmiddelen zijn steeds zelf te voorzien.
leder persoon welke zich toegang verschaft tot de site van CanyonTeam Vlaanderen (CTV) vzw te
Hasselt gaat akkoord met het algemeen huishoudelijk reglement, alsook het supplementaire reglement
m.b.t. de COVID-19 verplichtingen, en wordt verondersteld alle mededelingen gelezen te hebben.

