Protocol Nautilus Health Club Nijkerk
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1. Inleiding
Sinds maart zijn in Nederland ingrijpende maatregelen getroffen om verspreiding van het
coronavirus te voorkomen. Nautilus Health Club neemt het advies van het cabinet en RIVM heel
serieus. Dit protocol omvat de Corona werkinstructie voor het pand van Nautilus Health Club.
Daarnaast omvat het, het algemene hygiëneprotocol van Nautilus Health Club.

1.1 Voor wie is dit protocol?
Het protocol is geschreven voor alle medewerkers, leden en ouders die bij Nautilus Health Club
komen. Alle informatie is hierin voor hen uitgeschreven. Wij vertrouwen er dan ook op dat iedereen
dit protocol naleeft. Dit voor de hygiëne en veiligheid van ons allen.

1.2 Hoe verspreid het virus zich?
Overdracht van mens op mens, vooral via contact-druppels (tijdens hoesten, niezen) of mogelijk door
direct contact met lichaamsvloeistoffen (sputum, feces) van een besmettelijke client en besmette
oppervlakten. Het risico op besmetting is afhankelijk van de fysieke afstand tot de bron (tot 2 meter)
en de tijdsduur van het contact.

1.3 Verantwoordelijkheid
Alle medewerkers, klanten en ouders binnen Nautilus Health Club zijn verantwoordelijk voor de
naleving van dit protocol. Iedere medewerker zal zich hieraan moeten houden. Daarnaast mag
iedereen elkaar erop wijzen als iets niet verloopt volgens het protocol. Samen zijn we
verantwoordelijk voor de hygiëne en veiligheid van onszelf en onze klanten.
De coördinatoren zien in het bijzonder hierop toe en geven instructies voor het juist hanteren van
schoonmaakmiddelen.
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2. Algemene informatie voor Sporters, medewerkers en ouders
2.1 Algemeen
Nautilus hanteert een systeem dat voorkomt dat er niet meer mensen dan toegestaan aanwezig zijn,
een reserveringssysteem. Via een app kan er een plek worden gereserveerd voor een bepaald
tijdsblok. Hier geld, vol is vol. Ieder lid heeft de kans om 3 keer in de week te reserveren voor een
tijdsblok. Meer informatie hieronder is te lezen in hoofdstuk 3.
Iedere sporter zorgt ervoor dat hij/zij binnen het afgesproken tijdsblok van bijvoorbeeld 30 minuten
of 45 minuten het complex en de binnenplaats betreedt, traint en weer vertrekt.
Er zal visueel worden aangegeven waar getraind mag worden. De vloer wordt ingedeeld in vakken
zodat er onderling 1,5 meter afstand wordt gehouden. Hier dient u zich dus ook aan te houden. In
bijlage 1 is een plattegrond te vinden van de indeling van de binnenplaats.

Het is niet mogelijk om gebruik te maken van kleedkamers, douches, sauna’s.

Bij binnenkomst informeert Nautilus u over de hygiëneregels. Er zal een banner worden geplaatst. U
wordt verzocht deze goed door te nemen voor u het pand verder betreedt. Ook bent u vrij een flyer
mee te nemen om alles thuis rustig door te lezen
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Aangezien het tijdsbestek waarbinnen u zich bij Nautilus Health club bevindt erg klein is, verzoeken
wij u ook om dus geen gebruik van het toilet te maken als dit niet noodzakelijk is. In noodgevallen
kan het toilet gebruikt worden, maar dit moet dan wel gevraagd en dus gemeld worden. Toilet wordt
daarna gelijk weer gereinigd.

2.2 Voor de sporters
1. Houd 1,5 meter afstand.
2. Kom alleen op afspraak of met een reservering (App)
3. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden
4. Kom niet eerder dan de afgesproken starttijd naar de accommodatie, zoals in de branche
specifieke aanvulling is vastgelegd
5. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°)
6. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten
7. Schud geen handen
8. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op
9. Ga voorafgaand aan de afspraak/het bezoek thuis naar het toilet
10. Was voorafgaand aan de afspraak/het bezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden
11. Neem zelf handschoentjes mee om mee te sporten
12. Wij lenen geen handdoeken of bidons meer uit, deze moet u zelf meenemen.
13. Handdoek is verplicht.
14. Betaal met pin of contactloos.
15. Verlaat direct na het sporten de accommodatie
Bij binnenkomst:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

U bent verplicht om bij binnenkomst gebruik te maken van onze desinfecterende handgel
Gebruik uw Nautiluspas (Inchecken)
Houd daarbij rekening met de 1,5 meter regeling
U kunt echter alleen sporten als u gereserveerd heeft
Volg de aangegeven route
De binnenaccommodatie en dus ook de kleedkamers zijn gesloten.
U bent verplicht gebruik te maken van uw handdoek tijdens het sporten
Reinig en desinfecteer de apparaten nadat u hiermee klaar bent
Na afloop van de groepsles, vrije sport (tijdsblok) dient u direct ons pand te verlaten zodat
we alles goed kunnen desinfecteren en gereed maken voor het volgende tijdsblok
Onze lounge is gesloten en er is dus geen mogelijkheid om elkaar daar te ontmoeten en/of
koffie te drinken. Wel verkopen wij koffie to go en eiwit shake to go.
Betaling is mogelijk met pin en /of Nautiluspas

Iedere sporter zorgt dat hij/zij binnen het afgesproken tijdsblok van 45 minuten maximaal het
complex betreedt, traint en weer vertrekt.
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Volg de instructies van onze medewerkers ten alle tijden op
Volg de richtlijnen van het RIVM

2.3 Voor medewerkers
1.Houd 1,5 meter afstand
2. Schud geen handen
3. Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes
4. Was je handen
5. Houd spullen materieel, gereedschap en persoonlijk beschermingsmiddelen schoon. Bij voorkeur
desinfecteren
8. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°)
9. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
10. Help en begeleid klanten op afstand
11. Draag handschoenen
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3. Reserveren
Om te kunnen sporten moeten leden een zogenaamd tijdsblok reserveren. Dit kan door middel van
de app Sportivity. Reserveren kan een dag van tevoren en voor maximaal 3 keer per week. Een
tijdsblok is anderhalf uur. Binnen deze anderhalf uur mag de klant vrij sporten of gebruik maken van
een groepsles. Voor de groepslessen zijn een bepaald aantal plekken beschikbaar. De gereserveerde
namen worden voor de les uitgeprint zodat deze bij aanvang van de groepsles gecontroleerd kunnen
worden door de instructeur.
Wanneer een persoon vrij aan het sporten is en er is nog een plekje vrij voor een groepsles, mag
hij/zij nog bijgeschreven worden op de lijst. Echter werken we niet met een reservelijst.
Dit om filevorming te voorkomen bij de voordeur en de balie van de receptie.
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4. Werkinstructie afdelingen
4.1 Receptie
Dagelijkse schoonmaak
Ten alle tijden wordt er gewerkt met handschoenen aan. Tussendoor zal alles in en rondom de
receptie regelmatig gedesinfecteerde worden.
Receptiemedewerkers dienen achter een scherm plaats te nemen en voeren geen transacties uit met
leden/abonnementhouders.
•
•
•
•
•

Koffie to go, shake to go, repen, maak de bestelling klaar, zet de bestelling op de bar en stap
naar achteren
De betaling contactloos (pinnen, van de clubcard). Als het toch met contanten gaat, klant legt
geld op een schotel en wij leggen eventueel wisselgeld ook terug op de schotel
De klant mag zijn consumptie niet nuttigen in de lounge, daarom is alles to go
De gratis koffie en gekoeld water is tot nader order gesloten
De klant gaat weer naar buiten via het hekje

4.2 Groepslessen
•
•
•
•
•

Pak de materialen die je nodig hebt en leg deze binnen de door ons afgezette vlakken van 2 x
2 meter.
Graag zoveel mogelijk doorlopen naar achteren zodat niet iedereen door elkaar gaat lopen.
Na de les komt de instructeur/instructrice langs met doekjes met desinfecterend middel en
reikt dit aan door middel van een grijper.
Je maakt de materialen schoon en legt ze daarna terug op hun plaats (1,5 meter afstand).
Verlaat daarna meteen de zaal en volg de aangegeven route

Medewerkers en instructeurs
• Neem kennis van de inhoud van het protocol
• Volg de richtlijnen van het RIVM
• Laat deuren zoveel mogelijk open staan om het aantal contactpunten te verminderen.
• Houd spullen/apparatuur goed schoon
• Draag handschoenen
• Hanteer de regels in verband met werkvlakken
• In de ruimtes wordt visueel duidelijk aangegeven (bijvoorbeeld via vlakken op de vloer,
looproutes of een andere vorm van afzetting) waar een persoon mag trainen om de
onderlinge afstand van 1,5 meter te hanteren.
• Controleer de lijst met deelnemers voor aanvang van de groepsles. Reserveren is verplicht.
• Reik na afloop van de les een doekje met desinfecterend middel aan door middel van een
grijper
• Ga geen discussie aan met klanten en verwijs eventueel door naar het management.
Klachten kunnen gestuurd worden naar onze functionaris Monique Langius

4.3 Spinning
•
•

20 leden per les en uitsluitend deelname bij reservering. (zie bijlage 4 voor rooster)
Doorlopen naar achteren en plaatsnemen
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•
•

Na afloop komt de instructeur/instructrice langs met een doekje met desinfecterend middel
en reikt dit aan door middel van een grijper.
De klant maakt de spinningfiets en de grond eromheen schoon.

4.4 Groepsfitness
•
•
•
•
•

20 leden per les en uitsluitend deelname na reservering (zie bijlage 4 voor rooster)
Materialen pakken en meenemen naar de door ons afgezette vlakken. Houd de materialen
binnen de vlakken.
Loop zoveel mogelijk door naar achteren en sluit aan.
Na afloop komt de instructrice langs met een doekje met desinfecterend middel en reikt dit
aan door middel van een grijper.
De klant maakt de materialen schoon en legt ze daarna terug op de juiste plek (1,5 meter
afstand).

4.5 Indoorwalking Power
•
•
•
•

20 leden per les en uitsluitend deelname na reservering (zie bijlage 4 voor rooster)
Doorlopen naar achteren en aansluiten in de rij
Na afloop wordt er door de instructeur/instructrice een doekje met desinfecterend middel
aangereikt door middel van een grijper
De klant maakt zelf het apparaat schoon en de grond er omheen.

Voor aanvang van alle groepslessen ligt er een lijst met daarop de namen van alle gereserveerde
leden

4.6 Fitness
•
•
•
•

Fitness machine circuit: hiervoor kunnen maximaal 12 klanten reserveren per blok van 45
minuten (op tijdsklok en tegelijk doordraaien)
Free weight zone: hiervoor kunnen maximaal 20 klanten reserveren indien er ook
groepslessen plaatsvinden. Daarbuiten kunnen er maximaal 30 klanten reserveren per blok
van 45 minuten
Circuit/bootcamp: hiervoor kunnen maximaal 8 klanten reserveren per blok van 45 minuten
onder begeleiding van een instructeur
Voor lesroosters zie bijlage 5

De taken van de instructeurs:
Er is altijd een instructeur op de binnenplaats die toeziet op de naleving van de regels zoals het
schoonmaken door de klanten na gebruik van de toestellen, het afstand houden van 1,5 meter en
het op tijd verlaten van de binnenplaats.
Hygiëne: Leden moeten verplicht (rubberen) handschoentjes aan. Gebruik van een handdoek is ook
verplicht. Na het gebruik van het apparaat dient deze schoongemaakt te worden. De leden moeten
bij binnenkomst handen desinfecteren. Bij verkoudheid of niet fit voelen thuisblijven.
Bezetting: Er zullen maximaal 60 klanten op de binnenplaats aanwezig zijn. Dat komt neer op 1 per
10m2 maximaal.

4.7 Zwemlessen
•
•

De route van aankomst en vertrek in het zwembad is duidelijk zichtbaar
Voordat u de zwemzaal betreedt moet u uw handen desinfecteren, er staat een tafel met
desinfecterende spullen klaar bij binnenkomst
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•
•
•
•
•

Na afloop van het zwemmen wordt iedereen verzocht de badinrichting zo spoedig mogelijk
te verlaten
Bij binnenkomst mag je maximaal 5 minuten van tevoren naar binnen via de tribune – deur
Volg de routing en instructies om afstand te bewaren
Rooster zoals vermeld in bijlage 3
Voor de wellness buiten de zwemlessen geldt dat er maximaal vier klanten kunnen
zwemmen in een tijdsblok van 45 minuten. Klanten reserveren ook hiervoor via onze app.
Sauna en stoombad blijven gesloten.

4.8 Kinderopvang ( Kinderen tot 4 jaar) geen broertjes, zusjes
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Van tevoren uw kind aanmelden
Kinderen met klachten, hoesten verkoudheid en koorts mogen niet komen
Ouders brengen hun kinderen via de gewone ingang houdt afstand van eventuele andere
ouders
Kom altijd alleen uw kind brengen
Zet kinderen zoveel mogelijk af bij het hekje. Kinderen in maxi cosy binnenzetten
medewerksters halen uw kind eruit. Bij kinderen die het moeilijk vinden na zoveel weken zet
ze op de grond dan pakt de medewerkers ze daarna op. We zullen ze net als anders troosten
en met liefde met ze omgaan
Zet tasje met spullen bij het hekje met naam label ruimen wij het op
Er mogen niet meer dan 3 ouders tegelijk in de kinderopvang zijn houdt altijd 1,5 meter
afstand
Haal kinderen op via ingang bij Sunset. Verlaat het gebouw via de nooduitgang als u geen
buggy of kinderwagen in de hal hebt staan.
Kinderen onder de 4 jaar hoeven geen afstand tot elkaar te houden en ook niet van de
medewerksters. Medewerksters en ouder houden altijd 1,5 meter afstand
Probeer het halen en brengen zo kort mogelijk te houden
Medewerkster maakt de spullen schoon die door de kinderen zijn gebruikt voor ze naar huis
gaat. Maakt ook het sleutelkastje en de deurknoppen schoon. Dit gebeurt met
handschoenen
Schoonmaakteam zuigt en dweilt de kinderopvang

4.9 Schoonmaak
Dagelijkse schoonmaak
Meerdere malen per dag wordt alles nagelopen. Dit niet alleen door het schoonmaakteam maar ook
door de andere medewerkers die op dat moment werkzaam zijn. In het specifiek:
- Toiletten
- Deurklinken en klapdeuren
- Fitnessapparaten
- Gewichten
- Entree
- Receptie
De medewerkers die in het blok ervoor aanwezig waren zullen verantwoordelijk zijn voor hun eigen
afdeling. Zo zorgen de medewerkers van de fitness voor alle apparaten (cardio, gewichten, zittingen,
etc.). De groepsfitnessinstructeurs voor alle apparaten en benodigdheden En de schoonmaak voor
alle contactpunten (toiletten, deuren en deurklinken, entree, etc.). Verder is er desinfectie aanwezig
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zodat klanten zelf hun handen kunnen reinigen. Doordat zij verplicht met handschoenen aan sporten
en een handdoek moeten gebruiken, kunnen zij door wisselen van fitnessapparaat.
Na sluitingstijd zal alles grondig worden schoongemaakt door de schoonmaakploeg van die avond.
Hierin wordt alles goed meegenomen en wordt er ook grondig stof gezogen en gedweild.
Tijden schoonmaak
Naast dat alle instructeurs ervoor zorgen dat na elke les, alles schoon wordt achtergelaten, zal de
schoonmaak minstens 2 keer per dag aanwezig zijn om alles langs te lopen. Hierbij wordt vooral
gekeken naar contactpunten. Leden die gebruik maken van het toilet dienen deze zelf schoon te
maken, maar deze worden ook extra schoongemaakt door het personeel. Daarnaast zal de
schoonmaakploeg overdag ook verantwoordelijk zijn voor de entree en de kinderopvang. Tot slot
werkt de standaard ploeg na sluitingstijd en dan wordt alles schoongemaakt zodat het
gedesinfecteerd is voor de volgende dag. ’s Avonds wordt alles grondig en uitgebreid
schoongemaakt.
Werkwijze
Ten alle tijden wordt er gewerkt met handschoenen aan. Deze zullen beschikbaar zijn door het
volledige pand. Vervang regelmatig de gebruikte doekjes en zorg dat deze op de juiste plek worden
opgeruimd zodat deze gewassen worden.
Fitness/Binnenplaats
- Trek handschoenen aan
- Gebruik de rode doekjes samen met de desinfectie spray om alle apparaten, gewichten
en zittingen schoon te maken, materialen zijn te vinden in het schoonmaakhok
- Zorg voor een duidelijke verdeling wie wat doet zodat alles wordt afgenomen
- Alle gebruikte materialen worden in het schoonmaakhok opgeruimd zodat deze
gewassen kunnen worden
- Vervang regelmatig het doekje waarmee je schoonmaakt
- Tot slot, was goed je handen
Groepszalen/Binnenplaats
- Trek handschoenen aan
- Gebruik de gele (Indoorwalking Power), groene (Spinning) en blauwe (Aerobic) doekjes
en desinfectie spray om alle apparaten en benodigdheden schoon te maken. Deze
materialen zijn te vinden in het schoonmaakhok
- Zorg voor een duidelijke verdeling wie wat doet zodat alles wordt afgenomen
- Alle gebruikte materialen worden in het schoonmaakhok opgeruimd zodat deze
gewassen kunnen worden
- Vervang regelmatig het doekje waarmee je schoonmaakt
- Tot slot, was goed je handen
Schoonmaak
- Trek handschoenen aan
- Gebruik de roze (facilitair) en blauwe (interieur) doekjes met desinfectie spray om alles
contactpunten schoon te maken. Neem hierbij alles mee, toiletten, deuren, deurklinken,
entree, kranen, etc. Deze materialen zijn te vinden in het schoonmaakhok
- Zorg voor een duidelijke verdeling wie wat doet zodat alles wordt afgenomen
- Alle gebruikte materialen worden in het schoonmaakhok opgeruimd zodat deze
gewassen kunnen worden
- Vervang regelmatig het doekje waarmee je schoonmaakt
- Na het schoonmaken, aftekenen op de controlelijst
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-

Tot slot, was goed je handen

Kinderopvang
- Trek handschoenen aan
- Gebruik de blauwe doekjes met desinfectiespray om alle contactpunten schoon te
maken. Denk hierbij aan deurklinken, speelgoed, tafels, stoelen, kranen, etc. Ook moet
alles gezogen en gedweild worden. Deze materialen zijn te vinden in het schoonmaakhok
- Zorg voor een duidelijke verdeling wie wat doet zodat alles wordt afgenomen
- Alle gebruikte materialen worden in het schoonmaakhok opgeruimd zodat deze
gewassen kunnen worden
- Vervang regelmatig het doekje waarmee je schoonmaakt
- Tot slot, was goed je handen
Zwembad
- Trek handschoenen aan
- Gebruik de roze (facilitair) en blauwe (interieur) doekjes met desinfectie spray om alles
contactpunten schoon te maken. Neem hierbij alles mee, toiletten, deuren, deurklinken,
entree, kranen, douches, kleedkamers, etc. Deze materialen zijn te vinden in het
schoonmaakhok
- Zorg voor een duidelijke verdeling wie wat doet zodat alles wordt afgenomen
- Alle gebruikte materialen worden in het schoonmaakhok opgeruimd zodat deze
gewassen kunnen worden
- Vervang regelmatig het doekje waarmee je schoonmaakt
- Tot slot, was goed je handen
Controlelijsten zijn te vinden in de bijlage. Deze zullen wij in het schoonmaakhok hangen zodat deze
hier afgetekend kunnen worden. Dit is om te kijken wie wat heeft schoongemaakt en wanneer. Dit
ook om elkaar erop aan te kunnen spreken mocht dit niet volgens het protocol zijn verlopen.
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Bijlage 1 – Plattegrond binnenplaats ca. 600m2
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Bijlage 2 Controlelijst schoonmaak
Datum + Tijd

Wie + Paraaf

Toiletten

Entree

Binnenplaats

Kinderopvang

Deuren

Receptie
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Zwembad

Bijlage 3: rooster zwembad
Dinsdag
Badje 1-2
Badje 1-2
Badje 3-4
B

15.15-16.00
16.00-16.45
16.45-17.30
17.30-18.15

Woensdag
Badje 1-2
Badje 3-4
Badje 4/afzw
B
C

13.45-14.30
14.30-15.15
15.15-1600
16.00-16.45
16.45-17.30

Vrijdag
Badje 1-2
Badje 3-4
Badje 1-2
Badje 4/afzw
Speciale groep
B

13.00-13.45
13.45-14.30
14.30-15.15
15.15-16.00
16.00-16.45
16.45-17.30

Zaterdag
Badje 1-2
Badje 3-4
Afzwemgr
B/C

8.30-10.00
10.00-11.30
11.30-12.15
12.15-13.00
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Bijlage 4: rooster groepslessen
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Bijlage 5: rooster machine circuit en freeweights

Rooster
machine
circuit en
freeweights
Ma/wo/vr

di/do

zaterdag

zondag

9.00

9.00

9.00

9.00

9.45

9.45

9.45

9.45

10.30

10.30

10.30

10.30

11.15

11.15

11.15

11.15

12.00

12.00

12.00

12.00

12.45

12.45

12.45

13.30

13.30

13.30

14.15

14.15

15.00

15.00

15.45

15.45

16.30

16.30

17.15

17.15

18.00

18.00

18.45

18.45

19.30

19.30

20.15

20.15

21.00

21.00

6.45
7.30
8.15
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