Skibaan De Dousberg en de Coronamaatregelen.
Wij doen ons uiterste best om jouw bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen en houden ons daarom
aan de richtlijnen van het RIVM. Hieronder staan onze geldende maatregelen omtrent Corona bij
Skibaan de Dousberg.

Voordat je naar de Skibaan komt
•
•
•
•

Neem je kennis van onze maatregelen en leeft deze na.
Je kleed je thuis al om, op de skibaan worden alleen de schoenen gewisseld. (Kleedkamers zijn
gesloten)
Je blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts.
Wij gaan uiteraard coulant om met annuleringen a.g.v. thuisblijven bij Corona klachten. Afmelden
a.g.v Corona kan tot uiterlijk 2 uur voor aanvang van de les.

Tijdens je bezoek aan de Skibaan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je komt zoveel mogelijk alleen en/of met je kinderen. Kom het liefst alleen met mensen uit hetzelfde
huishouden (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.
De benedenverdieping van ons gebouw is gesloten.
Je komt maximaal 10 minuten voor aanvang van je les of training.
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.
Andere personen dan deelnemers aan de lessen en vrij-skiërs/boarders (en per kind maximaal 1
ouder/verzorger) zijn niet toegestaan in de verhuurruimte.
Bij binnenkomst desinfecteer je je handen.
Volg de aangegeven looproutes door de pijlen te volgen.
Zorg dat het moment binnen van schoenen wisselen en ski’s/snowboard afstellen zo kort mogelijk is.
De materialen kun je ontsmetten voor gebruik en worden ook weer ontsmet voordat je deze inlevert.
Gebruik zoveel mogelijk eigen materialen als skischoenen en helmen.
Wanneer je stokken nodig hebt, pak je die uit de bak.
Tassen kunnen op en onder de tafels worden gezet in de verhuur ruimte. Let op! De skibaan is niet
aansprakelijk voor schade en/of diefstal van achtergelaten eigendommen.

De ski- en snowboardlessen
•
•
•
•
•

•

Je verzamelt op het terras voor de ingang van de skibaan en wacht op de leraar. De leraar zal de
groep bij het aangegeven punt komen ophalen.
De leraar kan bij volwassen beginnersgroepen evt. een mondkapje dragen bij ondersteuning binnen
de 1,5 meter van de cursist. Mocht je dit graag willen, geef dit voor aanvang van de les aan.
Cursisten die mondkapjes willen dragen moeten dit zelf meenemen.
Tijdens elke wissel verlaten en betreden we een voor een de skibaan, en volgen de aanwijzingen
van de leraar op.
Voor alles geldt: 1,5 meter en gezond verstand gebruiken staat voorop!
- We stoppen/ pauzeren op 1,5 meter van elkaar.
- De leraar houdt ook zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, tenzij dit in bepaalde situaties niet
mogelijk is.
- Kinderen onder de 12 hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.
- Kinderen tussen 12 en 17 hoeven onderling geen afstand te houden, wel van de leraar.
Na de les dien je de skibaan direct en op aanwijzing van de leraar te verlaten.

•
•
•

Volg altijd de aanwijzingen op van de leraren en corona-verantwoordelijken. Zij zullen erop toezien
dat de 1,5 meter en andere richtlijnen in acht worden genomen.
We spreken elkaar aan op de naleving van de regels, omdat we elkaar respecteren, vertrouwen en
willen zorgen voor elkaar.
Onze bestaande annuleringsvoorwaarden zijn uitgebreid met COVID-19 Virus annuleringsvoorwaarden. Indien u niet kunt of mag komen in verband met COVID-19 Virus, kunt u tot 2 uur
voorafgaand aan de les kosteloos annuleren. Dit kunt u doen door een mail te sturen
aan info@skibaan-dousberg.nl. Bij het niet tijdig afmelden kunnen gemaakte kosten in rekening
worden gebracht.

De après-ski
•
•
•
•
•

Wilt u gebruik maken van ons restaurant of terras, dan geldt het actuele horecaprotocol
Bij binnenkomst blijf je wachten totdat je een tafel krijgt aangewezen.
In ons Chalet krijg je een vaste zitplaats. Stoelen en tafels mogen niet door gasten verplaatst
worden.
Aan een tafel mogen maximaal 4 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer personen
bestaat, zitten.
Voor reserveringen van kinderfeestjes gelden aparte afspraken. Vraag deze na bij de receptie, of
stuur een mail naar de skibaan.

Niet vergeten, de algemene maatregelen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor eenieder van 18 jaar en ouder geldt de 1,5 meter zowel voor als na als het sporten, ook aan
de bar, sanitair en andere ruimtes.
Blijf weg van drukke plekken.
Schud geen handen.
Vermijd het aanraken van je gezicht.
Hoest en nies in je elleboog, en gebruik papieren zakdoekjes.
Was regelmatig je handen, met zeep, en gedurende 20 sec.
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24
uur geen klachten heeft, mag je weer naar buiten.
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief is getest op het coronavirus (COVID-19).
Wanneer je je niet houdt aan de coronaregels van Skibaan De Dousberg of de geldende
coronaregels van de overheid, dan kan toegang tot de Skibaan worden ontzegd.

Tenslotte
We zijn blij dat de Skibaan 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 onze coronaregels of de geldende
coronaregels van de overheid, dan kan de toegang tot het bedrijf worden ontzegd. Schade die wij lijden
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 ons wordt ingetrokken.

