Plan van aanpak - ‘Corona’-maatregelen The Shore
Met inachtneming van onderstaande maatregelen stellen wij vast dat The Shore volgens de
richtlijnen van het RIVM en de daaropvolgende uitspraak van het kabinet vanaf woensdag 29 april in
beperkte vorm kan starten met de exploitaAe van de surfschool.

Vanaf 29 april bestaat de versoepeling van het kabinet uit de volgende maatregelen:
•

Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten (geen oﬃciële
wedstrijden);

•

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar
dan met 1,5 meter afstand ertussen;

Wat betekent dit voor The Shore?
The Shore kan gebruik maken van zijn sportaccommodaAe voor kinderen en jongeren tot en met 18
jaar. De accommodaAe blijI gesloten voor andere bezoekers. De acAviteiten zullen zoveel mogelijk
buiten, op het strand plaatsvinden.

Algemene prevenAeve maatregelen:
•

Alle kinderen met luchtwegklachten moeten THUISBLIJVEN.

•

Als een kind of een van de huisgenoten koorts heeI, dan moet iedereen THUISBLIJVEN en
daarom niet deelnemen aan de kids camps.

•

Omdat SARS-CoV-2 met name via druppels maar ook via handen wordt verspreid, zullen
algemene hygiënemaatregelen zoals handen wassen, hygiëne bij het bereiden van voedsel en
dranken, nies-/hoesthygiëne etc., nuZg zijn om de transmissie te voorkomen en de epidemie
te beperken. Deze maatregelen zullen in acht worden genomen Ajdens de kids camps.

Speciﬁek voor de deelnemer:
•

Bij aanvang van de acAviteit ontvangt de deelnemer materiaal dat gedurende de duur van de
acAviteit persoonsgebonden blijI. Na aﬂoop van iedere dag zullen de wetsuits worden
gedesinfecteerd met De]ol.

•

Deelnemers nemen een eigen bidon/ﬂes gevuld met drinken mee.

•

Surﬁnstructeurs helpen de kinderen niet met omkleden. Als het niet alleen lukt moeten de
kinderen elkaar helpen.

•

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

•

Raak het materiaal van een ander niet aan.

•

De deelnemers spoelen buiten af na de acAviteit.

•

Houd 1,5 meter afstand tot de surﬁnstructeur(s).

•

Verlaat na de acAviteit zo snel mogelijk de accommodaAe via de entree.

Speciﬁek voor de surﬁnstructeur:

•

Houd alAjd 1,5 meter afstand van kinderen en je collega’s.

•

De surf instructeur checkt ’s ochtends voor vertrek naar de surfschool zijn/haar temperatuur.
Bij verhoging blijf hij/zij thuis.

•

Was je handen voor en na de acAviteit grondig met zeep.

•

Bespreek de acAviteit met de deelnemers zoveel mogelijk voor en na op het strand en houdt
afstand.

•

Deel je werkbenodigdheden/spullen niet met anderen.

•

Maak aan het eind van de acAviteit de gebruikte en/of aangeraakte materialen schoon.

Speciﬁek voor de The Shore:
•

Bij The Shore is Hans van den Broek (06-28978949) coördinator die aanspreekpunt is voor de
locaAe en voor de gemeente.

•

Voor aanvang van de kids camps ontvangen de ouders via de mail dit plan van aanpak.

•

De dag begint met een brieﬁng over de maatregelen die zijn opgenomen in dit plan van
aanpak.

•

Op de locaAe worden met behulp van posters de ‘corona’-maatregelen kenbaar gemaakt.

•

De groepsgroo]e is beperkt tot 6 kinderen per instructeur. De maximum capaciteit is 24
deelnemers.

•

Desinfecterende middelen zijn beschikbaar in de kleedkamers, op het toilet en in het
hoofdvolume.

•

Indien er meerdere kinderen gebruik maken van hetzelfde materiaal dient dit na elk gebruik
gedesinfecteerd te worden.

•

Het terrein wordt exclusief gebruikt voor de kids camps.

•

De deelnemers worden binnengelaten vanaf de boulevard. Ouders mogen het terrein niet
betreden.

Speciﬁek voor ouders:

• The Shore en omliggende kavel is alleen toegankelijk voor deelnemers van de acAviteit.
• Breng je kind(eren) niet naar the Shore als je kind klachten heeI van neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid en/of koorts.
• Breng je kind niet naar the Shore als iemand in het huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten
heeI. Pas als iedereen 24 uur geen klachten heeI mag het kind weer mee doen aan de acAviteiten
bij the Shore.
• Neem boven aan de trap afscheid van je kind (eren), wij staan beneden om ze op te vangen. Blijf
ook boven aan de trap wachten als je je kind(eren) op komt halen.
• Indien de kinderen beschikken over eigen materiaal zo veel mogelijk daar gebruik van maken.

