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 Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);  

 

 Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer 

laten sporten en naar buiten; 

 

 Blijf thuis of breng je kind(eren) niet naar sportveld als iemand in jouw huishouden 

positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je kind tot 14 dagen na 

het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet je kind thuis blijven tot 

14 dagen na het laatste contact; 

 

 Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de docenten, 

begeleiders en vrijwilligers; 
 

 Houd steeds 1,5 meter afstand. 

 

Vóór de les 

 Thuis omkleden, naar het toilet en handen wassen voordat je 
naar de les gaat.  
 

 Kom maximaal 10 minuten voordat je les start. Meld je 
aan bij de ingang van de NFS.  

 

 Ouders worden na aanmelding verzocht te vertrekken, de lessen bekijken is 
niet toegestaan. 

 

 Desinfecteer je handen voordat je naar je plek gaat. Neem een eigen 
bidon/fles mee met drinkwater. 

 

 Fietsen in de rekken (bij de buren op de hoek). 
 

 Schoenen, kleding en bidon aan de kant leggen. Informeer je 
kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat 
ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen. 

 

 Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer. 
 

 Meld je tijdig af voor de dans/sportles zodat de organisatie rekening 
kan houden met de toestroom. 
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 Kom zoveel mogelijk zelf. Wanneer je kind(eren) niet zelf naar 
NFS  kunnen reizen zorg dan dat je als ouder/verzorger alleen reist 
en alleen je eigen kind(eren) wegbrengt. 

Tijdens de les 

 Nies of hoest in je elleboog. Gebruik een papieren zakdoekje en gooi deze weg na gebruik. 

 Schud geen handen en raak je gezicht niet aan. 

 18 jaar of ouder? Blijf dan op 1,5 meter afstand van anderen dus ook tot docenten en 

andere dansers/sporters.  

 Als ouder/ verzorger/ begeleider heb je geen toegang tot de danslocatie. Dit geldt 

zowel zo voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren). 

 Bij dansers/sporters t/m 18 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde.  

 Op verzoek van de docent meehelpen alle gebruikte materialen te desinfecteren. 

Gebruik hiervoor papieren doekjes en de desinfecterende spray die te vinden zijn in 

de ruimte. 

 Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen.  

 

Na de les 

 Direct na de les één voor één vertrekken (en neem je kleding, schoenen en water mee).  

 Desinfecteer je handen bij vertrek. 

 Was thuis goed je handen. 

 

Halen en brengen 

 Parkeer auto’s verderop in de straat. 

 Loop alleen mee als dat nodig is. Vertrek direct en blijf niet kijken.  

 Bij ophalen, buiten terrein wachten op 1,5 meter van elkaar  

 

Contributie betalen 

 Heb je de contributie nog niet betaald? Dan kun je dit alsnog doen aan de balie van 

het NFS pand.  


