Corona protocol Skipiste Nieuwegein
Kom je Skipiste Nieuwegein bezoeken? Lees dan het protocol hieronder goed door en bespreek het met je
kind/kinderen (als het om kinderlessen of kinderfeestjes gaat), zodat duidelijk is welke regels Skipiste Nieuwegein
hanteert en wat er van jou en/of je kind wordt verwacht.

Voor iedereen: basisregels voor veiligheid en hygiëne van het RIVM












Blijf thuis en laat je testen als je last hebt van één of meer van de volgende klachten: neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging tot 38 graden of koorts (hoger dan 38
graden), plotseling verlies van reuk en/of smaak.
Als iemand binnen het gezin of huishouden naast verkoudheidsklachten ook koorts en/of
benauwdheidsklachten heeft, dan dient iedereen thuis te blijven.
Of je weer naar buiten mag, is afhankelijk van de uitkomst van de test (positief of negatief).
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u
tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 10
dagen na het laatste contact;
Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden.
Was uw handen regelmatig; in ieder geval bij binnenkomst en na toiletbezoek.
Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
Gebruik altijd papieren zakdoekjes.
Schud geen handen.
Ga zo veel mogelijk thuis naar het toilet.
Volg de aangegeven looproutes.

Skiën/snowboarden
Voordat je naar de Skipiste komt







Voor skiërs/snowboarders is het gebruik van de skibaan op dit moment alleen mogelijk op reservering (dit
geldt zowel voor les als voor vrij-skiën).
Zorg dat je omgekleed het terrein op komt en de benodigde materialen bij je hebt. Binnen is geen
mogelijkheid tot omkleden. De verhuurruimte is alleen beschikbaar voor het wisselen van schoenen en
afstellen van ski’s/snowboard.
Denk er aan dat het skiën/snowboarden met handschoenen momenteel verplicht is!
Wij raden aan om ski- of regenkleding te dragen. Anders in ieder geval een shirt met lange mouwen en een
broek met lange pijpen. Draag, zo mogelijk, een helm. Wij hebben geen kleding, helmen of handschoenen te
leen of te huur.
Ga zoveel mogelijk thuis naar het toilet voordat je naar de Skipiste komt.
Was thuis je handen goed met water en zeep, minimaal 20 seconden, voor je naar de les komt.

Aankomst en vertrek




Kom niet eerder dan 30 minuten voor de les/het vrij skiën aan bij de Skipiste.
Kom het liefst alleen met mensen uit dezelfde huishouding (woning).
Parkeer de auto op de parkeerplaats. Stop niet voor de ingang, maar parkeer de auto in de vakken om zo
gevaarlijke situaties en opstoppingen te voorkomen en toegang tot het terrein vrij te houden.

Betreden van de Skipiste





Loop vanaf de parkeerplaats door het hek naar de hoofdingang van de skischool.
Op ons terrein en in het gebouw gelden looproutes. Volg deze.
Er mag een maximaal aantal mensen de verhuurruimte in om schoenen aan te trekken en ski’s/snowboard af
te laten stellen. Het kan zijn dat je bij de ingang even moet wachten tot je aan de beurt bent om naar binnen
te gaan.
Heeft je kind les? Kom dan met maximaal één ouder/verzorger per kind de verhuurruimte in.
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Andere personen dan deelnemers aan de lessen en vrij-skiërs (en per kind maximaal 1 ouder/verzorger) zijn
niet toegestaan in de verhuurruimte.
Zorg dat het moment binnen van schoenen wisselen en ski’s/snowboard afstellen zo kort mogelijk is.
Bij binnenkomst zoek je de juiste maat ski-/snowboardschoenen uit en trek je die aan op één van de
daarvoor aangewezen plaatsen.
Heb je eigen ski-/snowboardschoenen? Zorg dan dat je van tevoren (thuis) hebt gekeken welke millimetermaat dit is (vaak op de zijkant van de schoen bij de hak te vinden).
Bij de afstelbalie noem je je skischoenmaat en krijg je je ski’s/snowboard. Neem deze in ontvangst met
handschoenen aan.
Wanneer je stokken nodig hebt, pak je die buiten uit de bak. Ook hierbij: handschoenen aan.
Laat geen spullen (tassen e.d.) achter in de verhuurruimte. Je ‘normale’ schoenen kunnen in een daarvoor
bestemde kast of neem je mee naar buiten.
Gelieve zo min mogelijk andere zaken mee te nemen het terrein op. Kluisjes zijn slechts beperkt beschikbaar.

De lessen








Je verzamelt op de skibaan bij het, vooraf aan jou doorgegeven, kleur bord. Houd daarbij de 1,5 m in acht.
De leraar zal je op deze plek komen halen en het sein geven dat je mag gaan inskiën.
De belangrijkste regel tijdens de lessen is voorgeschreven door de overheid. Men mag georganiseerd
buitensporten onder begeleiding.
o Kinderen t/m 12 jaar kunnen samen onder begeleiding buiten sporten. Hier is afstandsbeperking niet
aan de orde.
o Jeugd van 13 t/m 17 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten, maar moeten 1,5 meter afstand
houden tot álle andere personen (behalve uit eigen huishouden). Hier is afstandsbeperking
onderling niet aan de orde, maar wel tot personen ouder dan 17 jaar, zoals de leraren.
o Personen van 18 jaar en ouder mogen onder begeleiding buiten sporten, maar moeten 1,5 meter
afstand houden tot álle andere personen (behalve uit eigen huishouden).
Volg altijd de aanwijzingen op van de leraren en corona-verantwoordelijken. Zij zullen er op toezien dat de
1,5 meter en andere richtlijnen in acht worden genomen.
Leraren en ander ondersteunend personeel houden afstand van skiërs/snowboarders van 13 jaar en ouder,
tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport.
Na de les dien je de skibaan direct en op aanwijzing van de leraar te verlaten.

Vertrek van de Skipiste








Verlaat de skibaan bij de uitgang onderaan baan 2.
Zet eventueel gebruikte stokken terug in de bak. Deze worden door het personeel regelmatig
gedesinfecteerd.
Loop buiten het gebouw om naar de hoofdingang van de skischool. (De andere schuifdeur is GEEN ingang.)
Binnen leg je je huurski’s/snowboard op de verhuurbalie.
Pak je ‘normale’ schoenen en wissel de schoenen weer op de daarvoor aangewezen plaatsen. Zorg wederom
dat dit moment zo kort mogelijk is.
De uitgetrokken huurschoenen zet je op de verhuurbalie.
Je verlaat de verhuurruimte via de uitgang aan de baanzijde. (De schuifdeur van de hoofdingang is GEEN
uitgang.)

Horeca







Wilt u gebruik maken van ons restaurant of terras, dan geldt het actuele horecaprotocol. Anders kunt u
staand plaatsnemen op de daarvoor aangewezen plek.
Aan de deur dient je reservering bevestigd of een reservering gemaakt te worden.
Er zal een gezondheidscheck uitgevoerd worden.
Je krijgt een vaste zitplaats. Stoelen en tafels mogen niet door de gast verplaatst worden.
Aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding (zelfde woonadres) die uit meer
personen bestaat binnen 1,5 meter van elkaar zitten.
Op het terras en in ons restaurant mag je alleen zitten, niet staan.
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Winkel





In de winkel geldt een maximaal aantal bezoekers.
Kom zoveel mogelijk alleen naar de winkel.
Doe doelgericht boodschappen en raak alleen het product aan dat je nodig hebt.
Bootfitten en hulp bij aanschaf van skischoenen geschiedt alleen op afspraak.

Kinderfeestjes






Voor reserveringen van kinderfeestjes gelden bepaalde tijdslots; aankomst- en vertrektijd zullen worden
afgesproken.
Geef bij de reservering aan met hoeveel kinderen je komt.
Kom maximaal met twee ouders/begeleiders per kinderfeestje.
Zorg dat je omgekleed het terrein op komt. Binnen is geen mogelijkheid om om te kleden.
Tijdens het eten geldt het horecaprotocol.

Overige voorzieningen



Toiletten en handenwasgelegenheden zijn open.
Er is een extra toiletgebouw aan de buitenkant (bij de speeltuin).

Ten slotte
We zijn blij dat de Skipiste open kan en mag zijn. We willen iedereen vragen zich te houden aan het gestelde
protocol. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn maatregelen mogelijk zoals het sluiten van de
accommodatie. Wanneer je je niet houdt aan de coronaregels van het bedrijf of de geldende coronaregels van de
overheid, dan kan de toegang tot het bedrijf worden ontzegd. Schade die het bedrijf lijdt door jouw handelen in
strijd met die regels, kan op jou worden verhaald. Dit protocol zal gelden totdat er een nieuw protocol is of totdat
het protocol door Skipiste Nieuwegein wordt ingetrokken.
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