Voorzorgsmaatregelen i.v.m. voorkoming van de verspreiding van COVID-19
De slipjacht is een sportbeoefening op een sportlocatie in de buitenlucht. Coronatoegangsbewijzen
zullen dan ook niet gecontroleerd worden. Hieronder staan de voorzorgsmaatregelen die de
organisatie van de slipjacht treft ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus. Opgemerkt
zij dat de horeca voorafgaand en na afloop van de slipjacht geen onderdeel vormen van de
slipjachten dat voor de horeca speciale regels gelden die buiten het bereik van de slipjacht vallen.
Communicatie
1. Omwonenden worden vooraf over de slipjacht geïnformeerd via verschillende kanalen.
Informatie over de coronamaatregelen tijdens de slipjacht kan geraadpleegd worden op de
website van de KNJV.
De sportlocatie
2. De locatie is een niet-afgesloten locatie. Bezoekers van de locatie worden voorafgaand aan
en tijdens de slipjacht geïnformeerd over de geldende coronamaatregelen.
3. Voorafgaand aan en tijdens de slipjacht worden hygiënemaatregelen getroffen. Deze
maatregelen bestaan onder andere uit het verstrekken van informatie over het
wassen/desinfecteren van de handen en een hoest/nies instructie. Tevens zullen dispensers
met desinfectiemiddel beschikbaar zijn.
4. Loopstromen zijn gescheiden om de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren.
De voorzorgsmaatregelen
5. Er vindt een registratie van de deelnemers plaats.
6. Deelnemers aan de slipjacht dienen overal 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren, tenzij zij
tot hetzelfde huishouden behoren.
7. Was regelmatig de handen met water en zeep, en desinfecteer regelmatig de handen
gedurende in ieder geval 30 seconden.
8. Hoest en nies zoveel mogelijk in de elleboog.
9. Gebruik papieren zakdoekjes in plaats van stoffen zakdoeken.
10. Vermijd zoveel mogelijk fysiek contact met andere sporters.

Toelichting op de voorzorgsmaatregelen
Zoals op 04-11-2021 bekend is geworden, ziet het kabinet af van de verplichte controle op het
coronatoegangsbewijs bij (amateur) sport in de buitenlucht. Gezien er sprake is van sportbeoefening
in de buitenlucht worden coronatoegangsbewijzen dan ook niet gecontroleerd.
De organisatie neemt verschillende voorzorgsmaatregelen om zo verspreiding van het coronavirus
tijdens het sporten te voorkomen. Zo zijn de door de organisatie genomen voorzorgsmaatregelen te
allen tijden via onder andere de website van de organisatie (KNJV.com) te raadplegen.
De organisatie informeert deelnemers voorafgaand aan de slipjacht over hygiënemaatregelen die
bezoekers in acht dienen te nemen, om zo verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook
tijdens de slipjacht zullen deelnemers geïnformeerd worden over deze hygiënemaatregelen. Onder
deze maatregelen valt het verstrekken van informatie over het wassen van de handen met water en
zeep en het desinfecteren van de handen. Tevens is een hoest- en niesinstructie onderdeel van de
hygiënemaatregelen.
Gezien de omvang van het terrein waarop de slipjacht plaatsvindt is het mogelijk om loopstromen
gescheiden te houden, waardoor de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden. Deelnemers aan de
slipjacht dienen dan ook in overeenstemming met de geldende coronamaatregelen 1,5 meter
afstand van elkaar te houden, tenzij zij tot hetzelfde huishouden behoren.

