
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

COVID-19 - Richtlijnen voor ouders (update 20 juli 2020) 

 
 Voor iedereen +12 jaar is het dragen van een mondmasker verplicht tenzij tijdens het sporten of 

zittend op het terras of in de cafetaria. Zorg dat je steeds een mondmasker bij hebt. 

 Volg het circulatieplan met ingang langs de slagbomen en uitgang tussen T4 en T5-6.  

 Carpooling wordt ten stelligste afgeraden. Laat je kind indien mogelijk op eigen kracht (fiets, te 
voet, ...) naar de club komen.  

 Brief je kind over de hygiënemaatregelen en social distancing (1,5m). Ook jij bent welkom op de 
club als supporter van je kinderen indien je het verplichte mondmasker draagt tenzij je plaats neemt 
op het terras of in de cafetaria.  

 Zorg ervoor dat je tijdens de training bereikbaar blijft.  

 Zorg ervoor dat je kind alle benodigde tennisspullen bij heeft: tennis racket, schoenen, gevulde 
drinkbus. Je kind komt in trainingskleding naar de club. Omkleden op de club is niet mogelijk.  

 Zorg ervoor dat je kind voor de training thuis naar toilet gaat. Het sanitair is in principe open maar 
liefst enkel te gebruiken in noodgevallen.  

 Geef je kind alcoholgel mee om bij het begin en op het einde van de training zijn/haar handen te 
ontsmetten . De club zal daarnaast ook alcoholgel ter beschikking stellen.  

 Geef je kind papieren zakdoeken mee (om de neus te snuiten indien nodig).  

 Houd je kind thuis als hij/zij één van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn, lichte hoest, koorts – zelfs in de lichtste vorm!  

 Houd je kind thuis als iemand bij je thuis koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. 

 Houd je kind thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op COVID-19. Omdat je tot 14 
dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je kind thuis blijven tot 
14 dagen na het laatste contact.  

 Er zal streng toegekeken worden op de naleving van de hygiënemaatregelen en de social distancing 
zowel van spelers als van ouders. Wie zich hieraan niet houdt kan toegang tot de club worden 
verboden. 

 
PLAY SAFE & GO! 

 
 


