
Het COVID-19 beleid van Zeilschool de Morra 

Wat doen wij als zeilschool tijdens het verblijf van uw kind? 

 

Algemene afspraken 

- Heeft uw kind last van klachten (verkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts)? 

Meld hem of haar dan af.   

- Indien uw kind klachten krijgt binnen 14 dagen na het verblijf, meld dit alstublieft bij 

de zeilschool.  

- Medewerkers en alle cursisten boven de 12 jaar oud zullen de algemene regels 

(hoesten en niezen in de elleboog, 1,5 meter afstand houden, geen handen 

schudden) ten alle tijden in acht nemen.  

 

Ontvangst en ophalen van uw kind  

- Houd 1.5 meter afstand van medewerkers bij aankomst en vertrek op de zeilschool.  

- De ontvangst en het vertrek zien wij graag als volgt: bij aankomst wordt u de weg 

gewezen waar u de auto kunt parkeren. Hier haalt u de bagage uit de auto en verlaat 

uw kind de auto. De instructeurs zullen op deze plek klaar staan om de kinderen op 

te vangen. Zodra u weg rijdt, zal een instructeur uw kind verder helpen. Als ouder 

heeft u dus geen toegang tot de zeilschool, want zo kan er 1.5 meter afstand worden 

gehouden tussen de ouders en medewerkers.  

 

Op de kant 

- De instructeurs maken gebruik van ander sanitair dan de cursisten.  

- Over het gehele terrein van de zeilschool zullen de regels omtrent het virus 

aangegeven worden.  

- Zowel kinderen als medewerkers zullen zo vaak mogelijk, op vaste momenten hun 

handen wassen met zeep.  

- Elke interne cursist beschikt over zijn eigen kamer en douche. Cursisten uit hetzelfde 

huishouden delen deze.  

- Tijdens de avondspellen en het avondeten zullen de instructeurs op 1,5 meter 

afstand begeleiding geven.  

 

Op het water 

- Op het water zal er één vaste instructeur 3 of 4 kinderen lesgeven. Dit wordt op 

afstand gedaan. Ook op afstand van andere groepjes, maar wel zo dat de kinderen 

onderling contact kunnen hebben.  

 

 

 

 


