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Corona protocol Zeeland In Beweging
Juist in deze tijd is het belangrijk om in beweging te komen! Dit protocol is opgesteld zo een ieder
gelegenheid heeft om in een veilige situatie aan zijn/haar leefstijl te werken.
Om het een en ander soepel te laten verlopen hebben we voor u een protocol ofwel handleiding
samengesteld met daarin hetgeen we van een ieder verwachten op hetzij de testdagen, hetzij de
wandelmomenten. Juist in deze tijd is het belangrijk om oog voor elkaar te hebben en zo ook ervoor te
zorgen verdere verspreidingen in te dammen en waar mogelijk te voorkomen. Natuurlijk staat het
plezier en de gezelligheid voorop, maar alles wel onder veilige omstandigheden. Uiteraard houden wij
ons aan de geldende richtlijnen van het RIVM.
Dit protocol is een afgeleide van het protocol van de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en
het landelijke protocol ‘Protocol verantwoord sporten’ waarin de actuele maatregelen van het RIVM en
de landelijke overheid zijn verwerkt. Iedereen die bij Nederlandse Sport betrokken is, moet deze
richtlijnen van het landelijke sportprotocol naleven. Hierop wordt gecontroleerd door gemeenten, op
basis van de lokaal geldende noodverordening.
De gezondheid en veiligheid van deelnemers, coaches, zorgverleners en betrokkenen moet bij alles
voorop staan. In de 1,5 meter-samenleving vraagt dit om aanpassingen op het huidige beleid, zoals de
groepsgrootte, starttijden, trainingsvormen en gebruikelijk gedrag. Hanteer daarbij de volgende
uitgangspunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gezond verstand gebruiken.
1,5 meter afstand mogelijk maken.
Rechtstreeks contact voorkomen.
Aanvullende hygiënemaatregelen treffen.
Drukte vermijden
Wie ziek of licht verkouden is, kan niet meedoen.

De situatie is voor iedereen nieuw, maar we gaan toch van start. Het protocol voor de
wandelmomenten en testdagen kan daarom nog gewijzigd worden.

Testdagen
Tijdens de testdag wordt de 1,5 meter regeling gehandhaafd, dit voor ieders gezondheid. Er zal
desinfectiemiddel aanwezig zijn en de deelnemers worden gevraagd hun handen te desinfecteren
voordat zij binnentreden. Tijdens de wandeltest, het wegen/meten en het stellen van de doelen dient
altijd de 1,5 meter in acht te worden genomen. Daarnaast worden op de verschillende locaties de
ruimtes zoveel als mogelijk geventileerd en deurklinken schoongemaakt.
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Wandelingen
De KWBN adviseert groepen van maximaal 10 tot 16 deelnemers. Stichting Zeeland in Beweging heeft
ervoor gekozen om met groepen van maximaal 8 tot 10 deelnemers te wandelen. Dit om te wennen
aan de nieuwe situatie. Daar waar de ruimte ontstaat, kan ervoor worden gekozen om uit te breiden.
Door voorafgaand aan het programma uzelf aan te melden, heeft de organisatie in zicht om hoeveel
deelnemers het in totaal gaat.
De routes die worden ingezet moeten zo min mogelijk obstakels of stopsituaties bevatten. Er wordt
bewust gekozen voor alternatieve routes waar je zo min mogelijk andere mensen verwacht. Daarnaast
is het tijdstip van vertrekken bewust ook een tijdstip waarop er, over het algemeen, minder mensen op
weg zijn.
De begeleiding kan een signaal of hulpmiddelen gebruiken op het moment dat je bijvoorbeeld
gezamenlijk moet stoppen en onderling 1,5 meter afstand moet bewaren. Dit gaat uiteraard in overleg
met de deelnemers en de begeleiding.
De begeleiding dient voor vertrek de deelnemers op de veiligheidsregels te wijzen en na te gaan of elk
van hen drie vragen met ‘neen’ kan beantwoorden;
-

Moet u veel hoesten of niezen?
Heeft u koorts?
Ben je positief getest op COVID-19?

Een ‘ja’ betekent dat de deelnemer niet kan meedoen aan de interventie, ook niet als dit voor een
huisgenoot geldt. Bij klachten zijn wij genoodzaakt de betreffende deelnemer te weigeren voor de
veiligheid van een ieder.
Mocht er tijdens de wandelmomenten zich iets voordoen, zorg ervoor dat je op de hoogte bent van wat
er wel en niet mag bij een calamiteit. Op de website van het Rode Kruis vind je voor deze coronatijd
richtlijnen: https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona/
Bij ernstige situaties: bel altijd meteen 112!

Verzamelen
Kom zoveel mogelijk lopend of te fiets. Is vervoer per auto noodzakelijk, zorg er dan voor dat de 1,5
meter gehandhaafd kan worden. Om te voorkomen dat er veel deelnemers tegelijk binnenkomen,
wordt er gestart op verschillende tijdstippen. Ook wordt er buiten verzameld, niet binnen. Ongeacht
de weersomstandigheden. Aan de wandelkist worden handdesinfectans, en eventueel (als dat straks
toch nodig blijkt te zijn) mondkapjes voor de begeleiding toegevoegd. Deelnemers dienen zelf voor
mondkapjes te zorgen.

Begeleider
Leg voorafgaand aan de wandeling de deelnemers expliciet de afspraken uit aan de deelnemers, elke
week.
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- Desinfecteren van de handen.
- De 1,5 meter regel.
- Benoem dat de nadruk vooral ligt op bewegen, hard praten en lachen levert helaas risico op.
- Benoem dat de prestatie staat niet centraal staat, maar maar het bewegen op zich. Het kan
voorkomen dat een deelnemer het tempo moet aan passen vanwege de 1,5 meter afstand het
- Benoem de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer: kijk goed om u heen en houd rekening met
andere mensen.
- Maak vooraf duidelijk wat de afspraken zijn rondom tegenliggers, een voorbeeld is opzij stappen in
de berm (als dat mogelijk is).
- Stimuleer het aanspreken op onveilig gedrag van begeleider en deelnemer. Dit uiteraard op een
vriendelijke manier.
- De begeleider dient naast de gebruikelijke spullen ook beschermende middelen mee te nemen zoals
handschoenen, desinfecterende gel en meerdere mondkapjes (voor noodgevallen).

Deelnemer
*
*
*
*
*
*
*

Let goed op elkaar, de omgeving en medeweggebruikers.
Maak gebruik van brede paden, zo valt de 1,5 meterregel makkelijker te hanteren.
Vermijd elkaars slipstream of die van andere weggebruikers die fietsen of (hard)lopen.
Haal alleen in als daar voldoende ruimte voor is.
Neem uw eigen drinkfles mee.
Er kan alleen gebruik worden gemaakt van materialen als de deelnemers die zelf kunnen
meebrengen en gebruiken.
Elke deelnemer moet na afloop zelf voor reiniging zorgen. Deelnemers nemen hun eigen
mondkapje (indien gewenst, niet verplicht), papieren zakdoekjes, eten en drinken mee.

De groep
De groep mag niet groter zijn dan 10 personen, is de groep groter dan 10 personen wordt hij
opgesplitst in 2 groepen waarbij er minimaal 50 meter afstand wordt gehouden tussen de 2 groepen,
houdt elkaar in het zicht, en zodra de groepen elkaar te dicht naderen vanwege een stoplicht of
oversteekpunt, houdt de achterliggende groep de afstand ruim.
Zijn er voldoende begeleiders dan kan er op elke groep een begeleider, is dat niet het geval dan is het
advies om als begeleider in de achterste groep mee te wandelen.

Na de wandeling
Na de wandeling gaat iedereen direct naar huis: blijf niet napraten.
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