
• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 
• blijf thuis als je een van de volgende symptomen hebt: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag
jouw kind weer naar dansles en naar buiten;
 
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe
coronavirus. Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon
nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste
contact;
 
• houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon
buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
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ALLE TDA DOCENTEN ONTVANGEN OOK DUIDELIJKE RICHTLIJNEN EN
WE ZORGEN ERVOOR DAT ZIJ VOORZIEN ZIJN VAN DE BENODIGDE

DESINFECTERENDE MIDDELEN & EEN EHBO PAKKET. 
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• kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een dansles
gepland staat en geef bij de docent aan als je niet komt - zodat zij
rekening kunnen houden met de toestroom. 
 
• bij slecht weer gaan de lessen niet door, dit wordt op de dag zelf voor
12:00 per in de groepsapp gecommuniceerd (check voor vertrek);
 
• kom in sportkleding naar de sportlocatie en zorg dat je thuis naar het
toilet bent geweest;
 
• was voordat je naar de sportlocatie vertrekt thuis je handen met
water en zeep, minimaal 20 seconden; 
 
• volg altijd de aanwijzingen op van TDA en haar docenten; 
 
• sporters van 13 t/m 18 jr. en 19+ moeten 1,5 meter afstand houden
tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus
ook tot de docenten. 
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• Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de
sportlocatie; 
 
• volg de eventuele routing-aanduiding én wees sociaal naar eventueel
andere weggebruikers / parkeerders op de sportlocatie; 
 
• houd minimaal 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere
persoon buiten jouw huishouden; 
 
• houd altijd 1,5 meter afstand van je docent; 
 
• schud geen handen; 
 
• vermijd het aanraken van je gezicht; 
 
• ga direct na afloop van de les naar huis.
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• was je handen wéér met water en zeep;
 
• reinig je sportkleding en sportschoenen. 
 
Naast de bovengenoemde regels gelden óók de spelregels opgesteld
door NOC*NSF: 
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Klik voor 

meer 
informatie 

 
 

CONTACTGEGEVENS

 
06 83 108 513     Angela
06 23 761 683     Brenda
06 14 066 877     Melchior
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