
Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart
COVID-19: Zweefvliegen in Nederland

Protocol Zweefvliegen vanaf 5 juni 2021

Inleiding

Er worden nu snel steeds minder mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen. En het aantal

mensen dat gevaccineerd wordt, stijgt hard. Daarom heeft het kabinet besloten stap 3 van het

openingsplan een paar dagen eerder te zetten. Per zaterdag 5 juni zijn de meeste locaties in ons land

open onder voorwaarden.

De accommodatie

● Per ruimte binnen mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn. Zorg dat iedereen in en

rondom de accommodatie 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden door dosering (maximaal

aantal mensen) en het uitstippelen van routes.

● Iedereen wordt geregistreerd.

● Draag een mondkapje in de publieke ruimtes.

● Plaats waar nodig en mogelijk kunststof afscherming tussen personeel en klant (bijvoorbeeld

incheckbalie, briefingruimte etc.).

● De hygiëneregels hangen bij de ingang van de accommodatie en worden binnen herhaald.

● De regels worden duidelijk gecommuniceerd via bijvoorbeeld de website.

● Ondersteunende werkzaamheden worden zoveel mogelijk vanuit huis gedaan.

● Zorg waar nodig voor persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapje, handschoenen, bril).

● Zorg voor maximale hygiëne. Vooral de pinterminal, deurknoppen, kranen, prullenbakken en

andere contactoppervlakken moeten regelmatig gereinigd worden.

● Zorg voor voldoende punten waar de handen kunnen worden gewassen met zeep en water

en/of gedesinfecteerd door middel van dispensers.

● Stel een corona-verantwoordelijke aan.

● Geef alle medewerkers en vrijwilligers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het

protocol in de diverse locaties van de accommodatie moet worden uitgevoerd.

● Geef medewerkers de instructie dat zij mensen moeten aanspreken op ongewenst gedrag en

bij overtreding van de regels.

● Werk zoveel mogelijk in vaste teams.

● De horeca en clubhuizen mogen open onder dezelfde voorwaarden als voor de horeca.

● Alleen komen op afspraak.

● Publiek is niet toegestaan.

● Wedstrijden binnen de club zijn toegestaan.
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Op de strip

● Houd 1,5 meter aan.

● Wees zo zelfstandig mogelijk, kom bij voorkeur met eigen auto, laat hierin de persoonlijke

spullen liggen.

● Bij gebruik van clubkisten dient voor elke vlucht de kist schoongemaakt te worden.

● Vliegtuigen worden ruim achter en/of naast elkaar opgesteld.

● Beperk het aantal mensen in de startwagen. Alleen mensen met een functie.

Vliegen met een tweezitter

● Voor elke vlucht moeten alle contactoppervlakken worden gereinigd.

● Uitsluitend vliegen na een gezondheidsverklaring (Triage check).

● Alle piloten en passagiers dienen geregistreerd te worden.

● Passagiers dragen een mondkapje.

Notam

De laatste Notam COVID-19 staat o.a. hier:

https://www.knvvl.nl/nieuws/coronamaatregelen

Alle Nederlandse maatregelen kan je vinden op de website van de Rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-h

et-coronavirus

Het RIVM had eerder een aantal handreikingen uitgebracht die zijn vervangen door een generiek

kader coronamaatregelen:

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/generiek-kader-coronamaatregelen
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