
 
Veiligheid- en hygiëneregels GymFit buitenlocaties 
Let op: gezond verstand gebruiken staat voorop voor uw en onze veiligheid  
 
 

Algemeen  

Stichting Gym&Turnen Arnhem organiseert, begeleidt en heeft de verantwoordelijkheid voor de 
sportactiviteiten zelf en het handhaven van de veiligheid- en hygiëneregels. Dit betekent dat de 
lesgever goed geïnstrueerd is over het protocol en deze ook, voor aanvang van de les, met u zal 
doornemen. 
 

Deelnemers boven de 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij op buiten 
sportparken of in de openbare ruimte zich in groepen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods uw 
huisarts.  
 
Testmogelijkheden bij de GGD Arnhem 

Vanaf 1 juni kan iedereen met corona-gerelateerde klachten zich laten testen bij de GGD. Het gaat om 
de volgende (milde) klachten: 

- hoesten; 
- neusverkoudheid; 
- koorts; 
- verlies van reuk of smaak. 

 

U hoeft niet eerst naar een (huis)arts voor een doorverwijzing; u kunt vanaf juni rechtstreeks een 
afspraak maken bij de GGD. Dit geldt ook voor de mensen die eerder al getest konden worden, zoals 
zorgpersoneel, docenten, contactberoepen en mantelzorgers. Het telefoonnummer van de GGD is: 
0800 8446000. Of gebruik het landelijke telefoonnummer: 0800-1202 
 

Let op: zware klachten of risicogroep? 
Voor mensen met zware klachten en mensen uit de risicogroepen blijft vanaf juni gelden dat zij zich 
rechtstreeks melden bij een (huis)arts of de spoedeisende hulp. 
 
Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 

• Blijf thuis als u een van de volgende (ook milde!) symptomen heeft: neusverkoudheid, hoesten, 
benauwdheid of koorts 

• Blijf thuis als iemand in uw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten 
heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag u weer naar buiten 

• Blijf thuis als iemand in uw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19) 
• Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u 

thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact 
• Wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis 
• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon 
• Hoest en nies in uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes 
• Vermijd het aanraken van uw gezicht 
• Schud geen handen 

https://www.google.com/search?q=contactgegevens+GGD+Arnhem&rlz=1C1DIMC_enNL820NL820&oq=contactgegevens+GGD+Arnhem&aqs=chrome..69i57j0.4014j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=contactgegevens+GGD+Arnhem&rlz=1C1DIMC_enNL820NL820&oq=contactgegevens+GGD+Arnhem&aqs=chrome..69i57j0.4014j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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• Ga voordat u naar de sportlocatie vertrekt, thuis naar het toilet 
• Zorg dat u omgekleed naar de training  komt 
• Was voor en na de les thuis uw handen met water en zeep, minimaal 20 seconden 
• Ontsmet, indien er materiaal gebruikt wordt, zowel voor als na de les uw handen met 

desinfecterende handgel (deze heeft de docent bij zich) 
• Wordt u positief getest op Corona tijdens de periode dat u heeft deelgenomen aan de lessen? 

Dan dient u dit te melden bij uw docent 

Gevolgen voor de GymFit les 

• De lessen gaan in principe altijd door, dus bij een fris windje trekken we een extra fleece trui aan; 
ook is het verstandig om stevige (wandel)schoenen aan te trekken 

• Wanneer er veel zon wordt verwacht, smeer u dan goed in met zonnebrand crème (factor 50) 
• Wanneer het regent, stormt of bliksem op komst is, dan gaat de les niet door 
• Kantines zijn dicht, neem daarom uw eigen waterflesje mee 

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met Mariëlle van Verseveld:                        
06-44756765 
 
Met sportieve groet,  
 
Stichting Gym&Turnen Arnhem 


