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Checklist voor senioren	
	

Wij vragen je om onderstaande maatregelen uit te voeren:  

Veiligheidsmaatregelen 

• analyseer nadrukkelijk je eigen risico als je 70 jaar of ouder bent of tot een risicogroep behoort. 
Raadpleeg desnoods je huisarts; 

• blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, 
benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);  

• blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als 
iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je naar buiten en komen tennissen;  

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). 
Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis 
blijven tot 14 dagen na het laatste contact;  

• blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal 7 
dagen na de uitslag van de test; 

• blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het 
nieuwe coronavirus is vastgesteld; 

• ga direct naar huis als tijdens het tennissen klachten ontstaan zoals neusverkoudheid, hoesten, 
benauwdheid of koorts; 

• kom alleen naar het tennispark wanneer je tennisles hebt of vrij gaat spelen op een tennisbaan of 
tegen de tennismuur; 

• kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar het tennispark, of laat je wegbrengen door 
één persoon uit jouw huishouden; 

Hygiënische maatregelen 

• houd 1,5 meter afstand tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot 
trainers en andere sporters; 

• hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
• reinig je handen bij aankomst op het tennispark en ook bij vertrek van het tennispark; 
• schut geen handen; 
• vermijd het aanraken van het gezicht; 

Overige maatregelen 

• kom in sportkleding naar het tennispark (kleedkamers zijn gesloten - je kunt dus ook niet douchen); 
• zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest; het toilet op het tennispark is alleen toegankelijk met 

toestemming van de toezichthouder; 
• kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de tennisles of vrij spelen naar het tennispark en 

wacht op de start op de daarvoor aangewezen plek; 
• gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen (bijvoorbeeld ook een handdoek): leen je 

tennisracket niet uit en markeer je tennisballen; 
• neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken; 
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• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainer(s), toezichthouders en 
bestuursleden;  

• verlaat direct na de sportactiviteit het tennispark.  


