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Almere, 8 mei 2020 

Urban Gym Almere - COVID-19 
 

Preambule 
Dit protocol is tot stand gekomen naar aanleiding van de gestelde regels 
vanuit de Nederlandse overheid die gelden wegens Covid-19 en heeft tot 
doel de veiligheid van de medewerkers, bezoekers en sporters van urban 
Gym Almere te garanderen. Urban Gym Almere spant zich in tot het 
maximale in om hun gezondheid veilig te stellen. 

In dit protocol is opgenomen: 
1.0 Algemene bepalingen  
2.0 Algemene bepalingen voor de sporters 
3.0 Algemene bepalingen voor de medewerkers 
4.0 Algemene bepalingen voor leveranciers 
5.0  Inrichting van de lokatie 
6.0 Bezoekersstroom 
7.0 Hygiëneregels 
8.0 Schoonmaakprotocol 

Voor alles geldt: gezond verstand voorop! 

Dit is een levend document en kan op ieder gewenst moment eenzijdig 
door Urban Gym Almere worden aangepast als de situatie hier om vraagt. 



1.0 Algemene bepalingen 

1.1  Hygiëneregels hangen bij de ingang van de lokatie en worden binnen 
herhaald. Regels voor sporters staan op de website en in de community 
app van Virtuagym, het online platform van Urban Gym Almere. 
1.2  Iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden door 
dosering en routering.  
1.3 Er is nimmer rechtstreeks fysiek contact. 
1.4  Er zijn voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig. 
1.5  Er is voldoende schoonmaak materiaal aanwezig  
1.6  Iedere lokatie bezoeker zorgt voor maximale (persoonlijke) hygiëne. 
1.7  Alle aangeraakte en gebruikte materialen en objecten dienen te 
worden schoongemaakt na gebruik/aanraking. 
1.8  Tijdens iedere dienst is er een corona verantwoordelijke 
aangewezen. 
1.9  Men spreekt elkaar aan op verantwoordelijk gedrag en handelen 
t.a.v. covid-19. 
1.10  Iedere medewerker is op de hoogte van dit document en is daarmee 
verantwoordelijk voor de handhaving van de regels die gelden. 
Geef medewerkers de instructie dat zij sporters moeten aanspreken op 
1.11  Alle updates over covid-19 en dit document wordt zo snel mogelijk 
gecommuniceerd. 



2.0 Algemene bepalingen voor de sporters 

2.1  Je bent welkom wanneer je afspraak en/of trainingsmoment 
schriftelijk is bevestigd. 
2.2  Na je afspraak/training verlaat je direct de lokatie. 
2.3  Houd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar. 
2.4  Volg zo veel mogelijk de aangeven looproute. 
2.5  Aanrakingen zijn niet toegestaan. 
2.6  Het gebruik van een handdoek is verplicht. 
2.7  Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 
2.8  Was je handen minimaal 20 seconden bij binnenkomst. Zo ook bij 
het verlaten van de lokatie. 
2.9  Maak het apparaat of materiaal na gebruik schoon. 
2.10  Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis 
en ziek uit. 
2.11  Heb je 1 of meerdere personen in het huishouden ernstige klachten 
zoals koorts en/of benauwdheid, dan moet je thuisblijven en kun je niet 
trainen. 
2.12  Is er iemand binnen je huishouden besmet met het virus, dan ben je 
21 dagen niet welkom op de lokatie.  
2.13  Stel jezelf regelmatig op de hoogte van de meest actuele richtlijnen 
via RIVM.nl. 
2.14  Voor alle leden geldt, als je je niet houdt aan de regels en/of de 
aanwijzigingen van de medewerkers, word je verzocht de lokatie te 
verlaten. 

http://RIVM.nl


3.0 Algemene bepalingen voor de medewerkers 

3.1   Je bent op lokatie volgens het werkrooster of je eigen training 
3.2   Na je dienst/afspraak of training verlaat je direct de lokatie. 
3.3   Houd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar. 
3.4   Volg zo veel mogelijk de aangeven looproute. 
3.5   Aanrakingen zijn niet toegestaan. 
3.6   Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 
3.7   Was je handen minimaal 6 keer 20 seconden per dag. In ieder geval 
bij binnenkomst, vertrek, voor het eten en na toiletbezoek.  
3.8   Deel geen werkbenodigdheden met anderen. 
3.9   Volg strikt het schoonmaak protocol. 
3.10 Je bent mede-verantwoordelijk voor de handhaving van de regels 
die in dit document worden genoemd. 
3.10 Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Meld je 
ziek, blijf thuis en ziek uit. 
3.6 Heb je 1 of meerdere personen in het huishouden ernstige klachten 
zoals koorts en/of benauwdheid, dan moet je thuisblijven en kun je niet 
trainen. 
3.7 Is er iemand binnen je huishouden besmet met het virus, dan is 
diegene 21 dagen niet welkom op de lokatie. 
3.8 Stel jezelf regelmatig op de hoogte van de meest actuele richtlijnen 
via RIVM.nl. 

4.0 Algemene bepalingen voor leveranciers 

4.1  Meld je bij de receptie of medewerker. 
4.2  Houd minimaal 1,5 meter afstand. 
4.3  Draag handschoenen. 
4.4  Volg de instructies van de medewerker op. 
4.5  Zoveel mogelijk tot de deur leveren. 

http://RIVM.nl


5.0 Inrichting van de lokatie  

De lokatie is “corona-proof” ingesteld. Er is rekening gehouden met: 
- Afspraak volgens digitale agenda. 
- Mogelijkheid tot handen wassen met zeep bij binnenkomst. 
- 1 persoons handgels zijn aanwezig en te gebruiken door medewerkers 

en sporters 
- hygiene regels zijn zichtbaar in alle publieke ruimtes 
- Looproute is aangegeven. 
- Papieren doekjes, schoonmaakmiddel en prullenbak (zonder aanraking) 

is in iedere ruimte aanwezig. 
- Wegwerphandschoenen worden aangeboden 
- Eenrichtingsverkeer op de trap is gerealiseerd door 2 trappen in gebruik 

te nemen. 
- Lounge- en relaxruimte is gesloten voor sporters en bezoekers tot na 

vrijgevig van de Gemeente Almere en/of Nederlandse overheid. 

6.0 Bezoekersstroom 

De bezoekers zijn uitsluitend welkom na een schriftelijke bevestiging van 
de afspraak, zo melden de algemene bepalingen.  

Voor de sporters geldt dat er een afspraak of training wordt ingepland in 
het online digitaal trainingsrooster. Hiervan ontvangt de sporter een 
automatische en schriftelijke bevestiging. In het rooster is een maximaal 
aantal bezoekers aangegeven die welkom zijn op de lokatie. Tussen de 
trainingen is minimaal 15 minuten tijd gepland om mogelijke 
ontmoetingsmomenten te ontwijken. Er is rekening gehouden met 1 
persoon per 10m2 trainingsoppervlakte. De onderlingen afstand van 
minimaal 1,5 meter is hiermee geborgen.  

De medewerkers zijn uitsluitend op lokatie aanwezig als dit staat gemeld 
in het werkrooster ten behoeve van een training of afspraak.  

7.0 Hygiëneregels 

7.1  houdt 1,5 meter afstand tot elkaar. 
7.2 Was je handen bij binnenkomst en verlaten van de lokatie. 
7.3  Maak alle materialen na gebruik schoon. 
7.4 Draag schonen kleding en binnenschoenen. 
7.5  Vermijd het aanraken van je gezicht. 
7.6  Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 
7.7 Er is nimmer rechtstreeks fysiek contact. 



8.0 Schoonmaakprotocol 

Algemene werkinstructie 
Maak eerst droog schoon en daarna nat. Droog schoonmaken is 
stofzuigen, met de stofwisser en afstoffen. Nat schoonmaken is dweilen 
met een dweil of mop of afnemen met een vochtige doek. Denk bij het 
schoonmaken aan het volgende: 
• Werk van hoog naar laag. Zo valt stof en vuil niet op een plek die al 

schoon is. 
• Werk van schoon naar vies. Begin op de minst vuile plaatsen. Zo 

worden de spullen waarmee je schoonmaakt minder snel vies. 
• Was altijd na het schoonmaken minimaal 20 seconden je handen. 

Maak na het schoonmaken de schoonmaakspullen goed schoon. Haal stof 
van de stofzuigermond, leeg de stof-verzamelunit, spoel emmers om en 
gooi doekjes en dweilen weg of  doe ze in de wasmand. Volg bij 
schoonmaakmiddelen en -spullen de gebruiksaanwijzing op het etiket. 

Dagelijkse schoonmaak 
De gebruikelijk schoonmaak op de locatie wordt aangevuld met enkele 
specifieke maatregelen: 
Deurklinken, deuren, trapleuningen en toiletten worden meerdere keren 
per dag gereinigd met de hygiene spray en een papieren doek. 
Check bij aanvang van je dienst het reguliere en periodieke 
schoonmaakrooster.  

Schoonmaakprotocol COVID-19 
Tijden: 08, 10, 12, 17, 19 en 22 uur 
Werkwijze bij receptie en sportruimtes 
• Trek handschoenen aan 
• Gebruik papieren doekjes en hygiene spray. 
• Maak alle deurklinken, lichtschakelaars en handvaten van apparatuur 

schoon. 
Werkwijze toilet en keuken 
Begin met de keuken.  
• Gebruik papieren doekje en hygiene spray. 
• Maak het aanrechtblad, koelkast klink en kraan schoon. 
• Zorg ervoor dat er geen afwas in de afwasbak blijft staan. 
• Parafeer de controlelijst. 
Eindig met het toilet.  
• Trek handschoenen aan 
• Gebruik papieren doekjes en toilet spray. 
• Secuur schoonmaken van de deurklink toiletrolhouder, toiletborstel-

handgreep, kraan en wastafel en lichtschakelaars.  
• Zorg ervoor dat de prullenbak tijdig geleegd wordt  
• Vul de papieren doekjes en toiletrollen voldoende aan.


