
Hygiëne-adviezen
Het virus kan zich minder snel verspreiden als u de hygiëne-adviezen opvolgt:
 Was vaak en goed uw handen met water en zeep. Doe dit altijd als u thuiskomt of ergens op bezoek gaat.
 Raak uw gezicht zo min mogelijk aan.
 Hoest of nies in uw elleboog.
 Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Was daarna uw handen.
 Daar waar het druk is, kun je jezelf en anderen beschermen door het dragen van een mondkapje.

Zelftesten en 1,5 meter afstand houden uit voorzorg
Als mensen dicht bij elkaar zijn, kunnen zij het coronavirus heel snel aan anderen doorgeven. Ook als zij gevaccineerd zijn.
 Ga je op bezoek of naar een drukke plek waar veel mensen zijn? Doe dan een zelftest.
 1,5 meter blijft een veilige afstand, ook bij bezoek thuis en op het werk.
 Schud geen handen, geef liever een hoofdknik, boks of elleboog.

Klachten? Blijf thuis en doe direct een test Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels

Kleedkamers en Sportzaal
 Alleen toegankelijk voor spelers, coaches en vrijwilligers.
Publiek
 Neemt plaats op de tribune (niet in de zaal).
 Zitplaats is verplicht.
 Geforceerd stemgebruik is niet toegestaan.

Welkom bij de Green Giants
Locatie Antares - Leusden
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