Corona-protocol (COVID-19) tijdens Schooljudo
We houden ons graag samen aan onderstaande afspraken om binnen de gestelde kaders toch alles
uit de Schooljudo lessen te halen. Dit geldt gedurende de Schooljudo lessen tijdens schooltijd. Dit
protocol is gebaseerd op het advies van de Veiligheidsregio Kennemerland, afdeling Technische
Hygiënezorg. Dit advies is bindend voor heel Nederland.
We houden te allen tijde rekening met de maatregelen die op school gelden. Onderstaand de regels
die wij in ieder geval hanteren.
Zie Rijksoverheid:
Veelgestelde vragen over het coronavirus en sport | Coronavirus COVID-19
Maatregelen judopakken
• Schooljudo zorgt ervoor dat voorafgaand aan de eerste les schone pakken worden geleverd;
• De pakken worden op 60 graden of hoger thermisch gedesinfecteerd. Volgens deze
richtlijnen voor reiniging van het RIVM.
• Deze pakken kunnen veilig door alle kinderen onderling gedragen worden;
• Deelnemers hebben te allen tijde sportkleding aan onder het judopak of maken gebruik van
een eigen judopak of stoeikleding;
• Een schooljudo programma duurt 4 tot 8 weken. Na deze periode worden alle materialen
weer opgehaald en gereinigd;
• Het dringende advies (aan de deelnemende school) is om de pakken gedurende het
Schooljudo programma elke 2 weken te (laten) wassen. Zorg dat de pakken worden
gewassen op 60 graden op een volledig wasprogramma.
Maatregelen judomatten
• De Entertrainer reinigt na iedere les de judomat;
• Schooljudo levert het desinfectiemateriaal.
Overige hygiënemaatregelen
• Verplicht handen wassen voor en na de Schooljudo les, zowel door de kinderen als door de
Entertrainer;
• Iedere Entertrainer, zowel jong als oud, mag lesgeven mits zij geen klachten hebben;
• De Entertrainer is ervoor verantwoordelijk dat kinderen met klachten niet deelnemen aan
de fysieke les. De school/leerkracht geeft hierbij voorafgaand aan de les aan om welke
kinderen het gaat;
• Iedere Entertrainer mag oefeningen voordoen met leerlingen, de anderhalve meter geldt
niet tijdens het lesgeven;
Veel plezier met de Schooljudo lessen!

