protocol verantwoord lasergamen deelnemers boven 17 jaar

19 mei 2021

PROTOCOL verantwoord lasergamen
protocol voor Combatzone Live Lasergame Locaties:
Kwartellaan Den Haag(westduinpark, Berenkuil)
Pompstationsweg Den Haag (nieuwe Scheveningse Bosjes)
Duinweg Den Haag (Belvederepark)
Ghoybos (gemeente Kaag en Braassem)
Outdoor Valley
Hieronder de protocollen voor leeftijdscategorie 18 jaar en ouder .

Protocol voor deelnemers
algemeen
→ Meld je tijdig aan of af bij de organisator (degene die de reservering doet) als je bent uitgenodigd voor een lasergame-activiteit.
→ Kom alleen naar de lasergamelocatie wanneer er een lasergame-activiteit voor jou gepland staat;
→ volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en organisatoren;

voorbereiding
→ Ga thuis naar het toilet voordat je naar de lasergame locatie gaat.
→ Was vóór en na het lasergamen thuis je handen!
→ Zorg dat je stevige schoenen draagt, die ook vies mogen worden en kleed je voor een buitenactiviteit.
→ Neem zelf drinken mee, een bidon of flesje water is een goed idee.

naar het lasergamen komen
→ Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de lasergamelocatie;
→ Reis alleen of met personen uit jouw huishouden;
→ Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de activiteit op de afspreeklocatie;
→ Houd onderling 1,5 meter afstand, ook voor de aanvang van het programma.

tijdens het lasergamen
→ Houdt altijd 1,5 meter afstand van de begeleider en anderen.
→ Indien aangeboden, is het gebruik van hoofdkapjes is verplicht. Dit voor je eigen veiligheid en die van anderen.
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Blijf thuis als
→ je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; Informeer het kantoor hier zo tijdig
mogelijk over.
→ iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
→ iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste
contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

Protocol voor Organisatoren (mensen die de reservering hebben gedaan)
voorbereiding
→ Neem tijdig het protocol door. Bij vragen kun je bellen met 010-8769510
→ Bewaak dat maximaal 30 personen deelnemen aan het lasergamen.
→ Informeer alle deelnemers tijdig over het coronaprotocol en het afspreekpunt.
algemeen
→ volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
→ Help onze begeleiders in het handhaven van het protocol jegens de deelnemers.
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