
	

	

	

	

	

Protocol Corona maatregelen 
 
Op 21 april werd door de overheid nieuwe richtlijnen bekendgemaakt over de 
maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het Coronavirus. De 
noodverordening van Gemeente Den Haag is hier op 29 april 2020 op aangepast. 
Hierin staat dat kinderen t/m 12 jaar weer gezamenlijk  in de buitenlucht onder 
begeleiding aan sportactiviteiten mogen deelnemen. 
 
DownUnderBeach wil hier invulling aan geven door het organiseren van activiteiten 
voor kinderen t/m 12 jaar op basis van onderstaande richtlijnen: 

Veiligheid- en hygiëne regels voor iedereen: 

• Alle kinderen die de volgende symptomen hebben : neusverkoudheid, 
hoesten, benauwdheid of koorts, blijven thuis 

• Alle kinderen van wie iemand in het huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of 
benauwdheidsklachten heeft blijft thuis. 

Richtlijnen voor de deelnemers (kinderen t/m 12 jaar) 

• Was je handen met water en zeep voor en na je komst; 
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;  
• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang naar het strand en wacht bij 

aanvang op de daarvoor aangewezen plek;  
• Bij aanvang van de activiteit ontvangt de deelnemer materiaal dat 

gedurende de duur van het camp persoonsgebonden blijft. Na afloop van 
iedere surfsessie zullen de wetsuits worden gedesinfecteerd met Dettol; 

• Kom in sportkleding naar het strand. Verkleed je zoveel mogelijk alleen aan en 
uit, als dat niet mogelijk is helpt een surfinstructeur. Degene die helpt, wast 
voor en na het omkleden zijn handen met handgel; 

• Het surfboard wordt zoveel mogelijk zelf gedragen. Mocht dit niet lukken dan 
worden er buddy’s/duo’s gevormd die gedurende de duur van de activiteit 
samen blijven; 

• Raak materiaal van andere deelnemers niet aan, was handen na het dragen; 
• Houd 1,5 meter afstand tot (surf)instructeur; 
• Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie; 

 

 



	 	

	

• Alleen in het geval van een noodsituatie kan er gebruikt worden gemaakt 
van een toilet. Na gebruik wordt het toilet direct weer schoongemaakt; 

• Douche thuis en niet op de locatie;  
• Neem geen waardevolle spullen mee; 
• Verlaat na de activiteit zo snel mogelijk de accommodatie. 

Richtlijnen instructeurs:  

• Kom met eigen vervoer naar het strand;  
• Houd 1,5 meter afstand met alle kinderen en je collega’s; 
• Was je handen voor en na de activiteit; 
• Zet alle materialen al klaar bij aanvang van de kinderen; 
• Herhaal voorafgaand aan de activiteit voor alle kinderen de gedragsregels 

en wijs op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen 
schudden; 

• Help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze 
aan wanneer dat niet gebeurt;  

• Deel je werkbenodigheden/spullen niet met anderen; 
• Reinig na afloop alle sportmaterialen. 

Richtlijnen voor ouders en verzorgers  

• De kinderen worden onderaan de strandopgang opgevangen door een 
instructeur m.b.v een lint blijven de ouders op 1,5 meter afstand; 

• We houden een inloop van 10 minuten aan om de aanwezigheid van de 
ouders zoveel mogelijk te spreiden; 

• Ouders mogen hun kinderen alleen afzetten/ophalen en niet blijven hangen. 
DownUnderBeach en omliggend kavel is alleen toegankelijk voor de 
deelnemende kinderen; 

• Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg 
dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;  

• Geef je kind een briefje met contactgegevens en 06-nummer mee; 
• Laat je kind niet deelnemen als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, 

hoesten, benauwdheid en/of koorts;  
• Laat je kind(eren) niet deelnemen als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 

de 38 C°) en/ of benauwdheidsklachten; 
• Reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;  
• Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar het strand; 
• Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie en instructeurs/begeleiding. 

 


