Schaats Vereniging Luttenberg ’88

IJsbaan ’t Wak

RICHTLIJNEN OPENING IJSBAAN IVM CORONAMAATREGELEN
De ijsbaan is uitsluitend geopend voor leden. Publiek is helaas niet toegestaan.
De ijsbaan is alleen open om recreatief te kunnen schaatsen
Openingstijden maandag t/m vrijdag*
• 13.00 uur tot 17.00 uur
o Voor kinderen t/m 17 jaar
o Indien noodzakelijk een ouder/ verzorger (let op! maximaal aantal
volwassenen bedraagt 50 personen)
• 18.00 uur tot 20.00 uur (denk aan de avondklok)
o Voor personen van 15 jaar en ouder met een maximaal aantal van 150
personen
Openingstijden zaterdag en zondag*
• 11.00 uur tot 14.30 uur
o Voor kinderen t/m 17 jaar
o Indien noodzakelijk een ouder/ verzorger (let op! maximaal aantal
volwassenen bedraagt 50 personen)
• 15.00 uur tot 18.00 uur (denk aan de avondklok)
o Voor personen van 15 jaar en ouder met een maximaal aantal van 150
personen
Tijdens uw bezoek:
• U volgt de Corona richtlijnen van het RIVM.
• Houd 1,5 meter afstand.
• Volg de looproutes en de aanwijzingen van onze vrijwilligers op.
• Geef elkaar de ruimte.
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Bankrekening St. IJsbaan ‘Wak: 1304.07.755
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Blijf thuis indien:
• U de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
• Iemand in uw huishouden koorts (vanaf 38 C) en/of benauwdheidsklachten
heeft. Indien iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag u weer sporten en
naar buiten.
• Iemand in uw huishouden positief getest is op COVID-19. Wij verzoeken u
tot 14 dagen na het laatste contact met de besmette persoon thuis te
blijven.
• Het coronavirus de afgelopen 7 dagen bij u is geconstateerd (middels een
laboratoriumtest)
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan
zoals: neusverkoudheid,hoesten, benauwdheid of koorts.
Aanvullende maatregelen
• Er is altijd een herkenbaar bestuurslid van de ijsbaan aanwezig
• IJsbaan open alleen voor leden.
• Kantine en toilet gesloten.
• Gescheiden loop-rij route. De in- en uitgang zijn gescheiden.
• Volg de aangegeven loop- en rijroutes.
• Houd altijd en overal 1.5 meter afstand.
• Kom zoveel mogelijk lopend of per fiets. Zo is er veel meer plaats voor een
veilige fietsenstalling op 1,5 meter
Aantal bezoekers richtlijn
• Een vrijwilliger bij de entree telt het aantal personen die de baan bezoeken
en verlaten.
• Bij het overschrijden van het aantal toegestane schaatsers zal de toegang
tijdelijk gesloten worden en weer geopend worden als het aantal bezoekers
weer afneemt.
• Ook voor het toegangshek moet 1.5 meter afstand gehouden worden.
• Bij vragen en/of opmerkingen over de maatregelen of over algemene zaken
kan altijd een bestuurslid of vrijwilliger aangesproken worden. Zij zijn te
herkennen aan veiligheidshesjes.
• Indien het voorkomt dat het maximale aantal bezoekers is toegelaten hopen
wij dat leden die al langer aan het schaatsen zijn naar huis gaan, zodat een
ander ook kan schaatsen.
• Wij gaan uit van uw begrip en medewerking, zodat we samen kunnen genieten
van een mooie schaatsperiode!
Secretariaat: Ter Borgweg 2a, 8105 RM Luttenberg. Telefoon 06 –19.36.12.38
Bankrekening SVL ’88: 1304.1304.15.839
Bankrekening St. IJsbaan ‘Wak: 1304.07.755

