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Inleiding 

 

De epidemie COVID-19 heeft sinds 13 maart 2020 Suriname ook in de greep. De laatste 

weken is het aantal COVID-19 positieven toegenomen. De bedrijven en de werknemers uit 

deze sector werden de voorbije weken zwaar getroffen door de verspreiding van het virus. 

Door de Minister van Volksgezondheid drs. Amar Ramadhin is gevraagd aan de Protocollen 

Commissie COVID-19 Nieuw Normaal  protocollen te ontwikkelen ten behoeve van de                

re-opening van de gyms, fitness clubs, yoga centers en dansstudio’s  

Sporten kan worden  gedefinieerd                                                                                         

- als een lichamelijke activiteit ter bevordering van de gezondheid of                         

- als beroep met een spel-of wedstrijdelement,                                                               

waarbij conditie, concentratie en vaardigheid vereist zijn.  

 Je beoefent de sport   

o voor je eigen lichamelijke en geestelijke gezondheid, plezier en 

ontspanning en/of                    

o voor het plezier  en ontspanning van supporters en toeschouwers. 

 Sommige activiteiten die je beoefent, kunnen alleen lichamelijke activiteit en 

concentratie inhouden zonder echte spelregels z.a. gymen, fitness, yoga, dansen, 

aerobics. 

 Daarentegen is voetballen wel een sport, er zijn regels aan verbonden en kan worden 

beoefend in competitieverband. 

Gymen en fitness trainingen is het geheel van sporten en oefeningen die thuis of in de 

sportschool worden uitgeoefend. De trainingen zijn er op gericht om bepaalde spieren of 

spiergroepen te trainen, of juist het uithoudingsvermogen en de conditie te verbeteren. 

 

Men kan sporten onderverdelen op basis van wijze van uitoefening ervan in o.a.   

 Individuele sporten z.a. gymnastiek, fitness, yoga, dansen, hardlopen, 

 Individuele sport in teamverband (groeplessen) z.a. yoga, aerobics, zumba, dansen,  

 Partnersporten (2 sporters) z.a. dansen,  

 Teamsporten z.a. voetbal, volleybal, basketbal, waterpolo,  

  

Individuele sporten in openlucht en in goed geventileerde 

sportaccommodaties zijn toegestaan met in achtneming van de COVID-19 

maatregelen  
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Contactsporten zijn nog niet toegestaan. 

Dit document is bedoeld als (dwingende) aanbevelingen voor het veilig openstellen en 

openhouden van sportaccommodaties zoals gyms, fitness clubs, yoga centers en 

dansstudio’s                 in Suriname ten tijde van de COVID-19 epidemie met inachtneming 

van de COVID-19 maatregelen en de nodige beheersmaatregelen. 

 

Aanpassingen in dit protocol zijn gedaan aan de hand van CDC- en RIVM- richtlijnen en 

aangepast naar de praktijk realiteit in Suriname.  

 

U dient er rekening mee te houden dat de informatie omtrent COVID-19 heel snel toeneemt 

en de evidentie en richtlijnen op korte termijn kan veranderen.   

 

Dit protocol is tot stand gekomen in samenwerking met : 

 

Opsteller Protocol  Datum  Protocol Opmerkingen 

Drs. M. Mohan- Algoe, MPH 06 aug 2020 Versie 1 Concept versie 1.0 

Drs. M. Mohan- Algoe, MPH 11 aug 2020 Versie 3 Correcties, aanvullingen 

Drs. M. Mohan- Algoe, MPH 06 sept 2020 Versie 4 Finalisering versie 4.0 

    

Meelezer    

Drs V. Sewberath Misser,MPH 10 aug 2020 Versie 2 Comments en editing 

Drs Ferdy Beck 10 aug 2020 Versie 2 Comments en editing 

Lycke Woittiez, Msc. 

Internist-infectioloog 

24 aug 2020 Versie 3 Comments en aanvullingen 

Rashna Mohan - Basantram, 

PT, MSc. 

05 sept 2020 Versie 4 Aanvullingen, typo’s  

    

COVID-19 OMT 23 aug 2020 Versie 3 Advies: correcties aanbrengen 

COVID-19 OMT 06 09 2020 Versie 4 √ 

  



 

PROTOCOL VOOR GYMS FITNESS CLUBS YOGA CENTERS & DANSSTUDIO’S  VERSIE 4.0 5 

1. Informatie voor eigenaren van de sportaccommodatie 

Elke medewerker moet op de hoogte worden gebracht over het ziektebeeld 

door middel van een gesprek of schriftelijke communicatie.  

Verwekker: Coronavirus SARS-CoV-2 

 

Besmettingsweg: Mens-op-mens-transmissie via directe druppelinfectie (hoesten en niezen), 

mogelijk indirecte transmissie via oppervlakten, aerosolen tijdens medische procedures in 

gesloten ruimten met onvoldoende ventilatie. 

 

Incubatietijd: 2-14 dagen (gemiddeld 5-6 dagen) 

 

Besmettelijke periode Het SARS-CoV-2 virus is mogelijk overdraagbaar ca 1-3 dagen voor 

het optreden van symptomen, en tot 7-14 dagen na start klachten. In ieder geval tijdens 

symptomatische fase waarna het virus nog langer met PCR aantoonbaar kan zijn in de 

keel/feces. 

 

Symptomen: Van milde luchtwegklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 

hoesten), verhoging/koorts tot ernstige longontsteking en ademhalingsproblemen. Ook 

plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) komt voor.                                                        

De onderstaande klachten zijn gemeld bij Covid-19 patiënten: 

- Koorts 

- Koude rillingen 

- Hoesten, neusverkoudheid, kortademigheid 

- Schorre stem, keelpijn 

- Pijn bij de ademhaling 

- Algemene malaise 

- Vermoeidheid 

- Algemene pijnklachten/ spierpijn 

- Oculaire pijn 

- Hoofdpijn, duizeligheid 

- Prikkelbaarheid/verwardheid/delier 

- Buikpijn, anorexie/verlies van eetlust 

- Diarree, overgeven, misselijkheid 

- Verlies van of verminderde reukzin en smaakzijn (dysgeusie/ageusie) 

- Conjunctivitis en verschillende huidafwijkingen 

 

 



 

PROTOCOL VOOR GYMS FITNESS CLUBS YOGA CENTERS & DANSSTUDIO’S  VERSIE 4.0 6 

Risicogroepen voor een ernstig beloop van COVID-19:  

 

 Mensen die ouder zijn dan 70 jaar hebben een verhoogd risico op ernstig beloop  

 

 Volwassenen (≥ 18 jaar) met onderliggende ziekten. Het gaat om volwassenen 

met: 

o Chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, 

die vanwege de ernst onder behandeling van een longarts zijn; 

o Een chronische stoornis van de hartfunctie; 

o Diabetes mellitus: slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire 

complicaties; 

o Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie; 

o Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-

immuunziekten, na orgaan- of stamceltransplantatie, bij hematologische 

aandoeningen, bij (functionele) asplenie**, bij aangeboren of op latere leeftijd 

ontstane ernstige afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of tijdens 

en binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;  

o Een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal < 

200/mm3; 

o Ernstig leverlijden in Child-Pugh classificatie B of C; 

o Morbide obesitas (BMI > 40). 
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2. Technische en organisatorische aanpassingen  

De nodige technische en organisatorische aanpassingen en beheersmaatregelen in gyms, 

fitnessclubs, yoga centers en dansstudio’s  door te voeren door de eigenaren, directie en het 

personeel teneinde een schoon – en veilig werk milieu te creëren voor de medewerkers en de 

sporters. 

Wijs een team aan dat verantwoordelijk is voor het invoeren en regelmatig monitoren van de 

technische en organisatorische aanpassingen. 

2.1. Technische aanpassingen 

Hygiëne  

1. Installeer één of meerdere handwas of desinfectie stations bij de in- en uitgangen en 

op strategische plekken in de sportaccommodatie. 

 

2. Plaats gesloten vuilnistonnen met vuilniszak op vaste plaatsen (ingang, uitgang, 

toiletten, schaftruimte en in de sportaccommodatie) voor het deponeren van gebruikte 

wegwerpdoekjes en desinfectans wipes; ledig deze dagelijks (inclusief zak);                              

gebruik wegwerphandschoenen voor het ledigen. 

 

3. De in – en uitgangen moeten aangegeven worden en regelmatig gedesinfecteerd 

worden. 

 

4. Verwijder onnodige items z.a. tijdschriften, snoepjes, waterflessen en andere attributen 

evenals opties voor het opladen van mobiele telefoons en chargers. 

 

Markeringen 

 

5. Plaats stickermarkeringen om de fysieke afstand van 1.5 meter tussen de mensen aan 

te geven. Tussen alle sporttoestellen (zoals treadmills, trainingsfietsen en fitness 

equipment) en de sporters is een ruimte van tussen 1.5 meter.  

o Het meubilair wordt gemarkeerd zodat deze conform de fysieke inrichting in 

stand blijft en wordt gehandhaafd;  

o Het mag niet verplaatst worden door de sporters of het personeel; 

o Reorganisatie van de sportruimtes en overige ruimtes in de sportaccommodatie 

met in achtneming van de fysieke afstand 

 

6. Plaats indicatiestreepjes (vakjes) op de vloer van de sportaccommodatie om de fysieke 

afstand van 1.5 meter tussen de mensen aan te geven; ook kunnen yoga matten 

gerangschikt worden op de vloer van de sportaccommodatie om de fysieke ruimte van 

elke sporter te markeren. 
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Fysieke afstand 

 

7. Te allen tijde moet aan de fysieke afstand van 1.5 meter gehouden worden door 

personeel, trainers en de sporters. 

 

8. Indien de aanbevolen afstand van 1.5 meter binnen en buiten zowel tussen personeel 

en sporters alsook onderling niet mogelijk is om te bewaren, dan wordt aanbevolen: 

o het gebruik van aantal sporttoestellen en attributen te beperken en aan 

te passen aan de beschikbare oppervlakte en de looproutes in de 

sportaccommodatie rekening houdend met de fysieke afstand. 

o fysieke barrières tussen personeel en sporters op te werpen middels het 

plaatsen van afscheidingen m.b.v. een scherm van plastiek of  (plexi) 

glas (scheidingswanden)  bij de sporttoestellen en sportattributen. 

Schaftruimte 

9. Zorg voor een aangepaste schaftruimte voor het personeel, waarbij ventilatie en 

afstand kan worden gerealiseerd; schaftruimte buiten of in een goed geventileerde 

ruimte binnen. 

 

Ventilatie, luchten en verkoeling 

Sporten in openlucht en in goed geventileerde sportaccommodaties is 

toegestaan 

9. Ventileren is het 24 uur per dag verversen van de binnenlucht met verse buitenlucht. 

Maximaliseer ventilatie in de sportaccommodaties door zoveel als mogelijk de ramen 

en deuren open te houden tijdens de openingstijden. Let daarbij op de windrichting en 

een in- en uitstroom van lucht in één richting, zonder dat er recirculatie plaatsvindt. 

 

10. Luchten is aan frisse lucht blootstellen. Regelmatig luchten van ruimten is belangrijk.  

o Luchten wordt gedaan door gedurende 10 tot 15 minuten ramen en deuren wijd 

tegen elkaar open te zetten met als resultaat in één keer veel verse lucht naar 

binnen.  

 

11. Verkoeling: Advies: de airconditioning blijft uit in de sportaccommodaties.   
Bedenk wel dat airconditioning de lucht niet verversen, maar alleen verplaatsen.                                                                                                                             

 

12. In toiletten optimaal gebruik maken van ventilatiemogelijkheden en indien nodig  

voorzien van afzuigventilatoren. 
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2.2. Organisatorische aanpassingen 

Hygiëne 

1. Verplicht stellen van het gebruik van  mondneusmaskers voor alle personeel op de 

werkvloer en voor alle sporters reeds bij het binnentreden van de 

sportaccommodatie. 

Tijdens het sporten geldt het dragen van mondneuskap niet                                  

waar dat de sportbeoefening in de weg staat.                                                                           

Echter de fysieke afstand van 1.5 meter en de hygiëne maatregelen              

MOETEN WEL STRICT WORDEN GEVOLGD  

 Deze uitzondering is van toepassing in gyms en fitness clubs voor bepaalde 

trainingen die met een mondneuskap op moeilijk uit te voeren zijn zoals 

hardlopen op de loopbaan en cardio oefeningen m.n. schaatsprong, rugrollen, 

sprongburpee 180, zijwaartse teentik, weerstandband kikkersprong, zittende 

beekkick, banksprintjes, touwtjesspringen, wisselsprong met weerstandsband, 

snelle voeten, lunge sprongen, schoudertik, bergbeklimmer met push-up, 

dumbbell uitstoot, dumbbell, voorslaan, alternerend dumbbell uitstoot en push-

up met roeibewegingen,  

 

 In yoga centers en dansstudio’s is sporten met mondneuskap wel mogelijk  

Indien het dragen van een mondneuskap bepaalde sportbeoefening in de weg 

staat zoals bij zumba en aerobic, kan hier ook tijdelijk mondneuskap 

verwijderd worden mits de fysieke afstand tussen de sporters en of de 

oefentoestellen behouden wordt en strikt gehouden worden aan de hygiëne.  

 

2. Eén of meerdere medewerkers (toezichthouders) plaatsen bij de ingang en indien 

nodig ook op meerdere locaties in de sportaccommodatie die toezichthouden op de 

naleving van de van de COVID-19 maatregelen, protocollen en veiligheidsregels. 

 

3. Instrueer de toezichthouders de medewerkers en bezoekers aan te spreken bij 

ongewenst en onverantwoord gedrag m.b.t. naleving van de COVID-19 regels, 

protocollen, de beheersmaatregelen en de veiligheidsregels. 

 

4. Instrueer de sporters om handen te wassen met water en zeep vóór en nà de training. 

 

5. Het ontsmetten van de handen van de sporters met hand sanitizer (70% alcohol) 

- bij de in- en uitgang van de sportaccommodatie, 

- tussendoor bij de wisseling van sporttoestellen en sportattributen en 

- na gebruik van de sanitaire voorzieningen 

6. De kleedkamers en douches van de sportaccommodaties  kunnen gebruikt worden 

tijdens de trainingen met in achtneming van de COVID-19 hygiëne maatregelen.              

De sporters dienen vóór en nà gebruik van de kleedkamers meteen hun handen te 

desinfecteren.  
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7. Iedere sporter dient zijn eigen handdoeken en gevulde waterfles mee te nemen voorzien 

van een duidelijke etiquette met de naam van de sporter. Alleen water drinken is 

toegestaan in de sportaccommodatie. 

 

8. De tassen/overige persoonlijke spullen van de sporters worden op de gemarkeerde 

plekken (lockers) geplaatst; geadviseerd wordt om zo min mogelijk persoonlijke 

spullen mee te nemen naar de sportaccommodatie. 

 

9. Maak de sporttoestellen en sportattributen veelvuldig schoon met verdunde 

chlooroplossing telkens vóór en nà het gebruik ervan; toestel pas in gebruik nemen als 

het aan de lucht gedroogd is. 

 

10. Adviseer de sporters waar mogelijk om hun eigen persoonlijke materialen mee te 

nemen zoals matten, veiligheidsbrillen, sporthandschoenen, polsbandje e.a. attributen. 

 

11. Grondige reiniging van de sportaccommodatie, sporttoestellen en sportattributen vóór 

aanvang opening van de  sportaccommodatie. 

 

12. Ruim af en desinfecteer oppervlaktes, objecten, sporttoestellen en sportattributen in de 

sportaccommodatie veelvuldig (inclusief de handvatten, meubilair (stoelen en tafel) ) 

vóór - en nà gebruik door de sporter zelf met verdunde chlooroplossing. 

Reiniging: verdunde alles reiniger of een andere desinfectantia 

Desinfectie: verdunde chlooroplossing (voor oppervlakten, apparatuur): 30 ml 

chloor 5% op 1 liter water en vloer aan de lucht laten drogen 

13. Reinig de openbare vloeren, ruimtes en sanitaire voorzieningen conform geldend 

schoonmaak protocol, bij voorkeur in afwezigheid van medewerkers en sporters. 

 

14.  Na het schoonmaken emmers grondig afspoelen, stofzuigermonden goed 

schoonmaken, vieze dweilen en doekjes grondig reinigen met bleekmiddelen en 

ophangen om goed te drogen in de zon (indien geen droger beschikbaar) of 

weggooien.  

 

  



 

PROTOCOL VOOR GYMS FITNESS CLUBS YOGA CENTERS & DANSSTUDIO’S  VERSIE 4.0 11 

Fysieke afstand 

 

15. Ten allen tijde moeten het personeel en de sporters zich houden aan de fysieke afstand 

van 1.5 meter. Dat betekent ook tussen de sporters onderling en het personeel 

onderling. 

Vermijd zoveel als mogelijk contacttrainingen waarbij de fysieke afstand  niet 

behouden kan worden 

 

 

16. Bij individuele trainingen is de fysieke afstand van 1.5 meter goed te behouden.  

 

17. Bij individuele trainingen in groepsverband (groepslessen) zoals bij yoga- en 

danslessen (zumba, aerobic) moet de fysieke afstand van  1.5 m tussen de sporters ook 

nauwlettend bewaakt worden zodanig dat de sporters/dansers niet in elkaar fysieke 

ruimte terecht komen; ze moeten op hun eigen yoga mat of in hun eigen vak de 

oefeningen te verrichten. 

  

18. Uitzonderingen op de fysieke afstand van 1.5 meter  gelden voor personen die sport 

of dans in de vorm van sport beoefenen voor zover het niet in acht nemen van een 

onderlinge afstand dit de sportbeoefening in de weg staat zoals dat het geval is bij 

partnerdansen en partnertrainingen. 

In deze gevallen wordt geadviseerd om deze oefeningen 

 zo kort mogelijk te houden,  

 uit te voeren met maar 1 partner ( dus niet door wisselen zoals dat normaal 

gebeurt), 

 uit te voeren met mondneusmasker en 

 tot slot voor en na de trainingen of oefeningen handen te desinfecteren. 

 

19. Instructies voor gespreide tijden voor schaften (in tijd en met fysieke afstand). 

 

20. Zoveel mogelijk online vergaderen en contact onderhouden met andere medewerkers 

middels telefoon, e-mails en intranet. 
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Personeelsmanagement  

21. Personeelsadministratie (naam, adres, telefoonnummer, familieleden in huis) 

 

22. Personeelsrooster hanteren: dienstrooster met taakverdeling 

 

23. In- en uittekenlijst, ook bij tussendoor weggaan 

 

Management van de sporters in de sportaccommodatie    

24. Werk volgens een afspraken systeem waarbij sporters van te voren hun trainingstijd 

afspreken; Maximaal 5 minuten voor aanvang van de training mogen ze zich 

aanmelden;   Na de training de sportaccommodatie direct verlaten; niet blijven hangen. 

 

25. Volledige sporters administratie bij houden met naam, adres, telefoonnummers, 

aankomst en vertrektijd. 

 

26. Beperking van het aantal trainers en sporters dat tegelijk in de sportaccommodatie 

aanwezig is; Maximaal aantal personen kunnen toegelaten worden afhankelijk van het 

samenscholingsverbod, de COVID-19 maatregelen, grootte van de accommodatie, 

looproutes en beschikbaarheid van de sporttoestellen en sportattributen. 

                                     

2.3. Educatie van het personeel en communicatie  

1. Speciale voorlichtingsposters met de COVID-19 gedragsregels en hygiëneregels 

duidelijk zichtbaar voor de sporters en voor het personeel plakken bij de ingang en in 

de sportaccommodaties. 

 

2. Plaats folders bij de ingang waaruit blijkt dat ze geen ziekteverschijnselen mogen 

hebben bij het betreden van de sportaccommodatie.  

 

3. De sportaccommodaties dienen de hygiëneregels, voorwaarden en protocollen 

duidelijk zichtbaar te plaatsen binnen en buiten de sportaccommodaties en te 

communiceren naar hun medewerkers toe via telefoon, email, en /of via social media 
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3. Instructies voor de medewerkers 

Indien een medewerker een van de volgende symptomen vertoont.                             

dient deze thuis te blijven 

 De medewerker neemt onmiddellijk telefonisch contact op met de huisarts 

en/of BOG 178 

- Koorts 

- Koude rillingen 

- Hoesten, 

Neusverkoudheid, 

kortademigheid 

- Schorre stem, keelpijn 

- Pijn bij de ademhaling 

- Algemene malaise  

- Spierpijn  

- Algemene pijnklachten  

- Oog pijn; conjunctivitis 

- Hoofdpijn, duizeligheid 

- Prikkelbaarheid/verwardheid/delier 

- Buikpijn, anorexie/verlies van eetlust 

- Diarree, overgeven, misselijkheid 

- Verlies van of verminderde reukzin en 

smaakzin (zonder verkoudheid) 

- (Verschillende huidklachten) 

3.1. Maatregelen voor het betreden van de sportaccommodatie  

1. Was de handen 20 seconden met water en zeep of desinfecteer met alcohol 70%. 

2. Doe een schoon mondkapje aan. 

3. Desinfecteer de handen weer met alcohol 70%. 

4. Raak het gezicht of kapje niet meer aan. 

5. Betreedt de sportaccommodatie. 

3.2. Maatregelen op de sportaccommodatie 

1. Houd afstand van de overige sporters en medewerkers / trainers  

2. Desinfecteer de sporttoestellen en sportattributen regelmatig (CIC 5-1 spray) 

3. Was de handen minimaal 20 seconden met water en zeep 

o bij het betreden van de sportaccommodatie; 

o bij gebruik van de sanitaire voorzieningen; 

o vóór het verlaten van de sportaccommodatie 
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4. Stappenplan bij een infectie van medewerker 

4.1. Instructies voor zieke medewerker 

Indien een medewerker COVID-19 positief wordt getest, dient deze meteen de (bedrijfs)arts 

op de hoogte te stellen, zodat de nodige maatregelen getroffen kunnen worden in overleg met 

de autoriteiten van BOG 178 of de internist infectiologen. 

1. Maak contact met de autoriteiten van BOG 178 voor verdere instructies, contact 

tracing, beoordeling aard van het contact en risicoanalyse van de overige 

medewerkers. 

2. Informeer het overig personeel over de infectie alleen na duidelijk verkregen 

toestemming van de COVID-19 positief geteste medewerker. 

3. Na het bekend worden van de infectie wordt erop indicatie een extra oppervlakte 

reiniging en desinfectie ronde volgens het decontaminatie protocol ingezet.                      

(S 32 COVID-19_FLOWCHART DECONTAMINATIE)  

4. Hou dagelijks contact met de medewerkers. 

5. Benadruk nogmaals het belang van de maatregelen en procedures 

4.2. Instructies voor COVID-19 suspecte medewerker aan het werk 

1. Indien een medewerker op de werkplek suspect is voor COVID-19 dan worden de 

gezondheidsautoriteiten van BOG 178 ingeschakeld;  

 Bij milde klachten wordt de medewerker naar huis gestuurd en geadviseerd 

om zelf 178 of de (bedrijfs)arts te bellen  

 Indien de medewerker matig tot ernstige klachten heeft, wordt bij voorkeur 

door de (bedrijfs)arts spoed overleg gepleegd met de arts van Checkpoint 

AZP of de internist-infectioloog voor beoordeling aldaar en overname 

behandeling.  

 

2. Na het afvoeren van de zieke medewerker worden oppervlaktes (tafels, 

stoelleuningen) en werkplek waar deze patiënt is geweest grondig gereinigd en 

gedesinfecteerd. Reinigers moeten PPE aantrekken.1   

 

3. Volg de instructies onder 4.1.  indien deze medewerker positief wordt getest. 

  

                                                 
1 S32_A_ROUTINEMATIGE DECONTAMINATIE  
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5. Instructies voor de sporters 

Indien u een van de volgende symptomen vertoont, dient u thuis te blijven, ga 

niet op straat of naar openbare plekken!                                                                       

Neem telefonisch contact op met de huisarts en/ of BOG 178 

- Koorts 

- Koude rillingen 

- Hoesten, 

Neusverkoudheid, 

kortademigheid 

- Schorre stem, keelpijn 

- Pijn bij de ademhaling 

- Algemene malaise  

- Spierpijn  

- Algemene pijnklachten  

- Oog pijn; conjunctivitis 

- Hoofdpijn, duizeligheid 

- Prikkelbaarheid/verwardheid/delier 

- Buikpijn, anorexie/verlies van eetlust 

- Diarree, overgeven, misselijkheid 

- Verlies van of verminderde reukzin en 

smaakzin (zonder verkoudheid) 

- (Verschillende huidklachten) 

5.1. Instructie voor de sporters 

1. Draag een mond/neus kapje, zodra u in de nabijheid komt van mensen in de openbare 

ruimte; indien u uw mondneuskap wilt verwijderen voor frisse lucht dan dient u buiten 

de sportaccommodatie te stappen in openlucht. 

2. Was uw handen met water en zeep of desinfecteer met alcohol 70% uw handen. 

3. Moet u ergens wachten, hou minimaal 1,5-2 m afstand van de andere personen. 

4. Raak niet onnodig oppervlakken aan, en als het nodig is desinfecteer daarna uw 

handen. 

5. Volg de lokale instructies in de sportaccommodatie. 

5.2. Instructies voor COVID-19 suspecte sporter 

1. Indien een sporter op de werkplek suspect is voor COVID-19 dan worden de 

gezondheidsautoriteiten van BOG 178 ingeschakeld;  

 Bij milde klachten wordt de sporter naar huis gestuurd en geadviseerd om 

zelf 178 of de (bedrijfs)arts te bellen  

 Indien de sporter matig tot ernstige klachten heeft, wordt bij voorkeur door 

de (bedrijfs)arts spoed overleg gepleegd met de arts van Checkpoint AZP 

of de internist-infectioloog voor beoordeling aldaar en overname 

behandeling.  

2. Na het afvoeren van de zieke sporter worden oppervlaktes (tafels, stoelleuningen) 

en werkplek waar deze patiënt is geweest grondig gereinigd en gedesinfecteerd. 

Reinigers moeten PPE aantrekken.2   

                                                 
2 S32_A_ROUTINEMATIGE DECONTAMINATIE  
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6. Checklist voor de verantwoordelijken 

Ventilatie: 

 Ventilatie / luchtverversing / luchtcirculatie 

 Airconditioning op stand met aanzuiging verse lucht 

 Afzuigfan 

 

Hygiëne 

 Reinigingsschema en - protocol (sporttoestellen, sportattributen); speciale aandacht 

voor sportruimten, sanitaire voorzieningen , schaftruimte en ruimtes waar er veel 

verkeer is 

 Mond- en neusbedekkingbeleid (personeel, trainers, sporters) 

 Toiletten: zeep, chlooroplossing, doekjes & ventilatie (personeel) 

 Handenalcohol/ sanitizer of wasbakken met zeep (sporters) 

 Gesloten vuilnistonnen met vuilniszak (toiletten, kassa’s, schaftruimte, ingang)/ 

dagelijks ledigen (wegwerphandschoenen) 

 

Lay-out en efficiënt gebruik sportaccommodatie / fysieke afstand 

 Maximaal aantal personen in de sportaccommodatie 

 Sticker markeringen of indicatiestrepen tbv fysieke afstand 1.5 m  

 Scheidingswanden bij de sporttoestellen en sportattributen (indien van toepassing) 

 Vakjes op de vloer ; yoga matten rangschikking op de vloer 

 

Personeelsmanagement indien van toepassing 

 Personeelsadministratie (naam, adres, telefoonnummer, familieleden in huis) 

 Beweging in de sportaccommodatie beperken tot specifieke afdeling 

 In- en uittekenlijst, ook bij tussendoor weg gaan 

 Personeelsrooster aanwezig: dienstrooster met taakverdeling 

 Schaftruimte buiten of goed geventileerde ruimte binnen 

 Instructie om op verschillende tijden te schaften (met fysieke afstand) 

 Instructie voor thuisblijven/ contact huisarts/ bedrijfsarts of hotline bij COVID-19 

verschijnselen. 

 Voor het hervatten van werk is een screening door de huis of bedrijfsarts noodzakelijk. 

 

Management van sporters 

 Sportersadministratie (naam, adres, telefoonnummer) 

 Afspraken systeem voor trainingen 

 Toezichthouders op de sportaccommodatie 

 Camerabewaking  
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Bijlage 1: S 32 COVID 19 – Flowchart Decontaminatie (25 06 20) 
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