
CORONA PROTOCOL & MAATREGELEN 
 
GEZONDHEIDSCHECK: 
Wij zijn verplicht om een aantal vragen te stellen bij het reserveren van een plek in de lessen.  
Reserveren kan via de Eversports app. Omdat de app niet is ingericht om de benodigde vragen te 
stellen ter akkoord, vragen wij of jij jezelf bij elke reservering het volgende wilt afvragen. 

Antwoord jij JA op een of meer van deze vragen, dan is het niet mogelijk om deel te nemen aan de 
lessen. 

Bij binnenkomst in de studio, zal de aanwezige docent jou het volgende vragen: 

• Heb jij de vragen voor de gezondheidscheck ontvangen en gelezen? 
 Is jou antwoord nee, dan wordt jij gewezen op de vragen bij de balie. 

• Beantwoord jij JA op een of meerdere vragen? 
Dan is het niet mogelijk om aan de les deel te nemen. 

Beide partijen (yogaschool en deelnemer) dragen hierin een grote eigen verantwoordelijkheid. 
Alle docenten nemen deel aan dezelfde gezondheidscheck voordat ze in de studio les komen geven.  

UITGANGSPUNTEN OM VEILIG/VERANTWOORD DE 
STUDIO TE OPENEN 

Ons uitgangspunt is het bevorderen van fysieke en mentale gezondheid en ontspanning door 
het aanbieden van yogalessen. Daarin staan de volgende punten voorop: 

~ Het creëren en waarborgen van een veilige omgeving, voor zowel onze leden als  
   docenten. 

~ Werken in lijn met de vigerende RIVM-richtlijnen waaronder het houden van 1,5m afstand,  
   het vastleggen van gegevens van de deelnemers en het toepassen van de  
   hygiënemaatregelen. 

Om deze uitgangspunten na te leven zijn er regels opgesteld. 

MONDKAPJE VERPLICHT: 
Sinds 1 december is het dragen van een mondkapje wettelijk verplicht in alle openbare en 
overdekte ruimten, in het onderwijs, het openbaar vervoer en bij contactberoepen. Omdat het 
voor yogaschool eigenaren onduidelijk was of de verplichting ook bij hun van toepassing was 
heeft de VYSN [Vereniging Yogascholen Nederland] de vraag bij de juiste instanties gesteld. 
 
Het antwoord dat daaruit is gekomen is JA. 
De overheid ziet yogascholen als sportscholen en deze worden gezien als publieke ruimte.  

Iedereen draagt een mondkapje bij binnenkomst, verplaatsen en het verlaten van de 
yogastudio. Op de mat en tijdens de les, mag het mondkapje af. 

 



VEILIGHEID VOOROP: 
~ Er is een routering aangebracht in de studio met aparte INGANG en UITGANG  
   naar de yogazaal. 
 
~ De matten zijn op de voorgeschreven afstand [1,5 meter tussen deelnemers]  
  geplaatst. Alsjeblieft de matten niet verplaatsen. 
 
~ Kleedkamers, douches en wc's mogen niet gebruikt worden in de studio. Houd hier  
   rekening mee. 
 
~ Deurklinken, pin apparaten, prullenbakken en andere contactoppervlakken worden     
   met regelmaat schoongemaakt. 
 
~ Tijdens de lessen zullen er geen fysieke aanpassingen worden gegeven.  

VOORDAT JE NAAR DE STUDIO KOMT: 
~ Maak gebruik van het toilet, in de studio zijn de kleedruimtes, douches en wc's  
   gesloten voor gebruik. 
 
~ Neem zo min mogelijk mee naar de studio. Gebruik je graag hulpmiddelen, ben je  
   vrij om je eigen props [meditatie kussen, deken, bolster blokken] mee te nemen.  
   Gebruik jij de materialen in de studio, graag een kussensloop of 1 grote en 1 kleine  
   handdoek meenemen om over de props te leggen. 

~ Graag waardevolle spullen, zoals telefoon etc. thuis laten, er is nergens opbergplek  
   voor extra spullen behalve je schoenen. 
 
~ Neem een handdoek en wat drinken mee, wij mogen in de studio geen thee of  
   water aanbieden. 
 
~ Ga de vragen na van gezondheidscheck, antwoord jij JA op een van de vragen,  
   annuleer je reservering en kom op een andere moment de lessen volgen. 

IN DE STUDIO: 
~ Houd 1,5 meter afstand. Kom alleen bij inschrijving en draag een mondkapje. 
 
~ Er is voldoende tijd gereserveerd voor het in- en uitstromen van de lessen. Kom  
   niet eerder dan10 minuten voor de les. 
 
~ Bij binnenkomst graag je handen desinfecteren bij de desbetreffend zuil bij de  
   voordeur. 
 
~ Schud geen handen, maak geen lichamelijk contact. 
 
~ Meld je aan bij de aanwezige docent die je registratie zal controleren.  
 
~ De docent zal je vragen stellen m.b.t de gezondheidscheck. 
  
~ Doe je schoenen uit. 
 
~ Loop via de INGANG de yogazaal in, en neem plaats op een yogamat. Verlaat de mat pas 
als de les is afgelopen. 
 



~ Geniet van je yogales in volle tuigen :-)  
 
~ Bij de mat ligt een rol papier en spuitbus met disinfectie middel om na afloop van  
   de les je mat te reinigen. Je reinigt de mat ook als jij een handdoek/ yogamat of iets  
   dergelijks over de studio matten hebt gelegd. Vergeet niet de spuitbus mee  
   te reinigen na gebruik. Het papiertje mag je bij de uitgang in de prullenbak gooien. 
 
~ Verlaat de yogaruimte via de UITGANG. 
 
~ Desinfecteer je handen voordat je de studio verlaat bij de desbetreffende zuil bij de  
   voordeur. 
 
~ Tot de volgende les! 

 


