BRC Halle

Update 1 september 2020

PROTOCOL TAI CHI
HH & COLLEGE EN CC VONDEL
Onderhavig protocol is opgesteld met informatie van de federale en lokale
overheid en in overleg met de diensten van HH & College en ’t Vondel. Het
protocol dient tot nader order door iedereen strikt te worden gevolgd.

1. Trek je Tai Chi kleding thuis aan want de kleedkamers zijn nog niet
beschikbaar.
2. Zorg dat je 10 minuten voor de les aan de ingangspoort staat, draag je
mondmasker (verplicht vanaf 12 jaar).
3. Volg de aanduiding naar de ingang turnzaal of balletzaal en wacht buiten
a. ’t Vondel: ingang via centrale deur balletzaal (niet via kleedkamer)
b. HH & College: ingang via de verste deur
4. Wacht (met mondmasker) op de toelating van de lesgever of
coördinator om de zaal te betreden (de vorige groep moet de zaal
volledig verlaten hebben).
5. Na ontsmetting van je handen, leg je persoonlijk materiaal (grondmat,
bal) op de plaats aangeduid door de lesgever (of coördinator).
6. Tijdens de les is het mondmasker niet nodig, maar hierin ben je vrij.
7. Hou steeds voldoende afstand tijdens de ganse les, ook tijdens mogelijke
verplaatsingen gedurende de les.
8. Na de les, wacht je op het teken van de lesgever (of coördinator) om de
zaal te verlaten.
9. Neem je persoonlijk materiaal terug mee en draag je mondmasker.
10. Ontsmet je handen bij het verlaten van de zaal.
En verder
1. Kom je te laat, wacht dan tot de lesgever (of coördinator) teken geeft
om in de zaal te komen en volg dan de richtlijnen hierboven.
2. Bij toiletgebruik, verlaat je de zaal met mondmasker (+ 12 jaar).
3. Bij verzorging of hulp tijdens de les zal de lesgever je bijstaan.
4. Bij gebruik van gedeeld sportmateriaal, dient dit na elk gebruik ontsmet.
5. Omkleden en douchen doe je best thuis.
6. Registratie vooraf is niet nodig, de lesgever noteert immers jou
aanwezigheid.

