
                                                                                                                                  
Protocol  Yoga Zarah Coronatijd   
(Gebaseerd op de richtlijnen van de gemeente Maastricht) 
 
Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop  
 
• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, 
benauwdheid of koorts. 

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of 
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer komen 
sporten. 

•Blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het 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.  

• Graag 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw 
huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar). 

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 

• Ga voordat je naar de bijeenkomst vertrekt thuis naar het toilet. 

• Was je handen met water en zeep voor en na bezoek locatie, douche thuis en niet op de 
locatie. 

• Vermijd het aanraken van je gezicht, schud geen handen. 

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor de activiteit aan op de locatie en verlaat meteen na de 
les de locatie. 

De overheid geeft vanaf 1 december de verplichting om mondkapjes te gebruiken in publieke 
binnenruimtes bij iedereen ouder dan 12 jaar. Dus graag een mondkapje op zetten vóór het 
betreden van de accommodatie, tot het moment van de yoga en deze direct na afloop weer op te 
zetten. In een aantal gevallen is het dragen van een mondkapje niet goed mogelijk. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor mensen die door een medische reden of andere beperkingen het mondkapje 
niet kunnen dragen. Hiervoor geldt dan ook een uitzondering. Het dragen van een mondkapje 
tijdens de yoga wordt afgeraden, omdat het de ademhaling belemmert en het kapje nat kan 
worden. Met een nat mondkapje wordt het moeilijker om te ademen en kunnen bacteriën 
sneller groeien. 

 Iedereen neemt zijn/haar eigen matje mee. 
 Tijdens de training blijf je zoveel mogelijk op een plek. 
 Kleed je thuis om voor en na de training.  
 Neem een eigen flesje water mee. 

Maar vooral heel veel plezier en geniet!  

Lieve groetjes,  

Nancy Hermsen 


