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Maatregelen corona Triavium – langebaan verenigingen
Schaatsseizoen 2021-2022
• Per maandag 27 september is Triavium ijsbaan geopend voor langebaan verenigingen.

Samen zorgen we voor een sportief en veilig ijssportseizoen:
• Geef elkaar de ruimte.
• Blijf thuis bij verkoudheidsklachten of koorts.
• Zorg voor extra hygiëne, was je handen regelmatig en maak gebruik van de aanwezige
desinfectiepunten.
• Volg aanwijzingen van medewerkers op en respecteer de regels zoals die in verband met
corona zijn opgesteld.

Kleedkamers en douches:
• De kleedkamers zijn toegankelijk.
• Er mag gebruik worden gemaakt van de douches.

Toegang tot de ringbaan via de funbaan:
• Het betreden van de ringbaan gaat alleen via een hek op de funbaan aan de zijde van de
Van Rosenburgweg. Hier kan de ringbaan ook worden verlaten.

Funbaan:
• Op de funbaan ligt nog geen ijs.
• De funbaan is in ieder geval tot 9 oktober ingericht als extra omkleedplek. Er zijn ruim voldoende
zitplekken beschikbaar om schaatsen aan en uit te trekken.
• Als er in de periode tot 9 oktober door het kabinet niet terug wordt gegrepen naar de 1,5 meter
afstandregel zal er vanaf 9 oktober ijs worden gemaakt op de funbaan. Hiermee zal de extra
omkleedplek op de funbaan per 9 oktober komen te vervallen. Omkleden rondom de funbaan
blijft mogelijk.
• Vanaf 9 oktober zal de ringbaan alleen nog toegankelijk zijn via de ‘oude’ ringbaanopgang.

Versie 25 september 2021

Mondkapjes:
• Het dragen van mondkapjes is niet verplicht.

Horeca:
• Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor alle gasten ouder dan 13 jaar in de horecapunten
Café Pierre en ’t Behouden Huys. Bij de ingang zal een coronacheck plaatsvinden.
• Een coronatoegangsbewijs is niet verplicht bij de horeca-afhaalpunten de Snack en de Hut.
• Alle horecapunten sluiten uiterlijk om 00.00 uur.

Veilige sportomgeving:
Wij hopen dat we samen deze regels kunnen naleven om zo voor iedereen een prettige en veilige
sportomgeving te creëren.
De regels kunnen gewijzigd worden op basis van de coronamaatregelen door het Rijk, RIVM of
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

