
 
 
 
 
 
 
 
CORONAMAATREGELEN JEUGDSPEELPARK  
 
 
Corona-coördinator 
Binnen het Jeugdspeelpark is er een aantal coördinatoren aangesteld. Deze coördinatoren houden 
toezicht in het park en zorgen voor een juiste toepassing van de protocollen voor, tijdens en na het 
bezoek. Daarbij houden zij het overzicht over het gehele bezoek en waarborgen zij de veiligheid van 
alle betrokkenen. Als er getwijfeld wordt of een bezoeker wel of geen ziekteverschijnselen vertoont, 
zijn de Corona-coördinatoren eindverantwoordelijk. Zij kunnen de betreffende personen dringend 
adviseren om het Jeugdspeelpark te verlaten. Indien u zich niet aan de afspraken houdt dan zullen zij 
u hierop aanspreken, ook zijn zij bevoegd om u te vragen het park te verlaten. De corona-coördinator 
is te herkennen aan een felgekleurd hesje. 
 
Veiligheid- en hygiëneregels 
 Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; 
 Blijf thuis als je één 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; 
 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-

19); 
 Omdat u tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u 

thuis blijven tot 10 dagen na het laatste contact; 
 Houd 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 het Jeugdspeelpark vertrekt thuis naar het toilet; 
 Was voor en na het bezoek aan het park thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 

seconden; 
 Vermijd het aanraken van je gezicht; 
 Schud geen handen; 
 De gezondheid van onze medewerkers wordt grondig gemonitord. Iedere medewerker die ook 

maar het minste vermoeden heeft in aanraking te zijn geweest met iemand die besmet is met 
COVID-19 of symptomen heeft, zal niet werkzaam zijn; 

 Ga direct naar huis als je bezoek aan het park is afgelopen. 
 
Regels in het park 
 Bij aankomst dient de instructie van de corona-coördinator opgevolgd te worden; 
 Er worden maximaal 5 bezoekers per aanmelding toegelaten op het park, waarbij max. 2 

bezoekers een volwassene mogen zijn; 
 Er is een aparte ingang (hoofdingang voor bezoekers) en aparte uitgang (leveranciersingang) om 

het park te betreden en te verlaten; 
 Kinderen t/m 12 jaar mogen zich vrij bewegen over het park; 



 De kantine heeft alleen een loketfunctie waar versnaperingen gekocht kunnen worden. Hiervoor 
wordt een looproute aangegeven, waarbij de 1,5 meter in acht genomen moet worden; 

 Het dragen van een mondkapje is verplicht bij het betreden van de kantine; 
 Versnaperingen moeten buiten worden genuttigd; 
 Het terras  en overige binnenruimten zijn open, net als de buitentoiletten; 
 
Attributen en voorwerpen 
 De medewerkers van het Jeugdspeelpark zijn verantwoordelijk voor de eventuele reiniging van 

de speeltoestellen, deurkrukken en toiletten; 
 U hebt ten alle tijden uw bevestiging van de aanmelding bij u zodat onze coördinators kunnen 

verifiëren of u inderdaad het park mag bezoeken op dat moment. 
 
Openingstijden 
 
De openingstijden en aantal bezoekers per tijdslot worden kenbaar gemaakt via ons online 
reserveringssysteem. Ga hiervoor naar www.jeugdspeelpark.nl/reserveringen 


