
 PIN ONLY: Contactloos betalen moet duidelijk worden gestimuleerd. 

MAATREGELEN VEILIGHEID EN 
HYGIËNE VOOR MEDEWERKERS

PERSONEELSINSTRUCTIE: Adequate training van het personeel is van 
groot belang. Zorg voordat de golfaccommodatie opengaat voor  
een goede uitleg met betrekking tot alle processen in en rondom de 
accommodatie. Maak een instructiedocument voor personeel en houd 
1-op-1 gesprekken tussen managers en personeel, hierin kan alles  
rondom veiligheid worden besproken, dit creëert op voorhand al meer 
duidelijkheid voor personeel.

HANDHAVING DOOR PERSONEEL: Personeel krijgt rugdekking  
om sporters aan te spreken op het schenden van de regels en hen 
uiteindelijk de toegang tot de accommodatie te ontzeggen wanneer 
geen gehoor wordt gegeven aan de ingestelde regels. Dit kan ook 
meegenomen worden in 1 op 1 gesprekken met medewerkers.

EXTRA BESCHERMING MEDEWERKERS: Faciliteer voor medewerkers 
extra materialen zoals kuchschermen en hygiëne-handschoenen. Daar-
naast worden de medewerkers voorzien van extra hygiëne-instructies. 

DESINFECTIE: Plaats op meerdere plekken op de accommodatie  
desinfectiemiddelen voor bezoekers en medewerkers. Gebruik papieren 
handdoekjes en leeg regelmatig prullenbakken.

EXTRA SCHOONMAAK: Alle deurknoppen en andere handcontact- 
punten moeten doorlopend worden gereinigd. Ook de vlaggenmast. 

NALEVING: Per golfaccommodatie is een medewerker verantwoordelijk 
voor de naleving van dit protocol.

TOILETTEN: Toiletten zijn geopend. De toiletten worden vaker en met 
extra hygiënemaatregelen schoongemaakt. Zorg voor een aftekenlijst 
op het toilet. 

VOORZORGSMAATREGELEN 
CORONAVIRUS VOOR GOLFERS 
VANAF 13 JAAR EN VOLWASSENEN

•  Kom niet naar de accommodatie als 
je een van de volgende klachten hebt: 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 
38 C°).

•    Kom niet naar de accommodatie als 
iemand in jouw huis koorts (vanaf 38 C°) 
en/of benauwdheidsklachten heeft. Ook 
niet als je recent in aanraking bent geko-
men met iemand met deze klachten.

 
• Was voor en na het golfen je handen.

•  Volg altijd de aanwijzingen van het  
personeel op.

•   Clubhuis, terras, douches en  
kleedruimtes zijn gesloten.

•  Lockers, receptie, shop en toiletten  
wel beschikbaar onder strikte regels, 
maximaal 1 persoon per 10 vierkante 
meter. 

•    Oefenfaciliteiten beperkt open,  
maximaal 10 minuten voor de starttijd  
en 1 persoon per 30m2.

Houd 1,5 meter 
afstand.

Kom niet in con-
tact met anderen 
en hun spullen.

Alleen toegang 
met bewijs van 
reservering voor 
starttijd of les.

Raak de vlaggen-
stok niet aan (dit 
geldt ook voor de 
oefengreen).

Maximaal 4 perso-
nen in een flight Niet eerder dan 

10 minuten voor 
de golfronde of 
-les verzamelen.

Direct na de  
golfronde of -les 
de accommodatie 
verlaten.

Betaal met pin  
of contactloos.

1,5M


