Algemene veiligheid- en hygiëneregels
I. Algemene richtlijnen:
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°);
• Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
• Blijf thuis als iemand in jouw 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 thuisblijven tot
14 dagen na het laatste contact;
• Volg de algemene richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het minimaliseren van de
verspreiding van de infectie (o.a. geen handen schudden, handen wassen minimaal 20 seconden,
hoest en nies in elleboog en vermijden aanraken van gezicht).

II. Social distancing:
• Het spreiden van de gasten gedurende het bezoek en het voorkomen van het contact tussen gasten
onderling en tussen medewerkers en gasten is het uitgangspunt;
• Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden door dosering en routering;
• Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden
(uitzondering bij sporten voor kinderen tot en met 18 jaar);
• Er kunnen echter situaties zijn dat contact tussen medewerker en gast niet te vermijden is, zoals bij
het voorkomen van lichamelijk letsel of om eerste hulp te verlenen;
• Voorzorgsmaatregelen gelden niet alleen op het park maar ook buiten en indien van toepassing op
het parkeerterrein.

III. Hygiëne:
• Hygiëneregels hangen bij de ingang van het trampolinepark en worden binnen herhaald;
• Binnen de trampolineparken is op alle relevante posities desinfecterende gel geplaatst die
bezoekers en medewerkers dienen te gebruiken;

• Het dragen van antislip jumpsokken is doorgaans al verplicht vanuit internationale veiligheidsregels
voor trampolineparken en wordt vanuit hygiëne nogmaals sterk aangeraden;
• Daar waar nodig zijn medewerkers voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen (bv.
handschoenen, bril, mondkapjes);
• Het trampolinepark zorgt voor maximale hygiëne waarbij vooral contactoppervlakten zoals
bijvoorbeeld pinterminal, deurknoppen regelmatig gedesinfecteerd moeten worden;
• Het trampolinepark is verantwoordelijk voor het voortdurend reinigen en desinfecteren van de
trampoline installaties en het beschikbaar stellen van desinfecterende producten per trampoline
onderdeel waar sprake is van contactoppervlakten.
• Indien beperkingen dit voorschrijven mogen in de opstartfase toiletgroepen in het geheel niet
worden gebruikt ofwel door maximaal 1 persoon tegelijkertijd (mannen en vrouwen zijn gescheiden)
worden gebruikt.
• De toiletten en andere voorzieningen dienen regelmatig te worden gereinigd conform algemeen
geldende richtlijnen voor alle vergelijkbare sectoren (horeca, leisure, sportscholen) hieromtrent;
• Indien beperkingen dit voorschrijven is het in de opstartfase niet mogelijk gebruik te maken van
kleedkamers, douches en andere faciliteiten met gelijke strekking.

IV. Bezoekersvoorschriften:
• Kom alleen met een vooraf geboekte reservering;
• Kom niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van het geboekte tijdstip;
• Per groep/gezelschap kunnen vanuit overheidsrichtlijnen restricties gelden ten aanzien van het
maximaal aantal personen en/of het aantal toegestane begeleiders aanwezig in een accommodatie;
• Houdt u aan de regels over de aankomst en het vertrek in de omgeving van het trampolinepark;
• Gedurende de mogelijke beperkingen in de beginfase (lees sluiting faciliteiten zoals kleedkamers,
toiletten en douches in het park) dienen bezoekers zich thuis reeds om te kleden en/of toilet bezoek
te plegen;• Bezoekers dienen de aangegeven looprichting, vakken en wachtlijnen binnen het
trampolinepark op te volgen;
• Wachten voor instructie/warming-up in aangegeven vakken;
• Houd ook op de trampoline-arena altijd 1,5 meter afstand;
• Maximaal 1 persoon tegelijk op een trampoline (conform standaard veiligheidsregels);
• Indien bepaalde onderdelen zijn afgesloten is het nadrukkelijk niet toegestaan deze te gebruiken;
• Het niet opvolgen van regels en aanwijzingen van toezichthoudend personeel met betrekking tot
veiligheid en hygiëne leidt tot maatregelen zoals ontzegging van de toegang tot het trampolinepark.

