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Onze uitgangspunten:

 We doen het samen op gepaste afstand

 De veiligheid van deelnemers en onze trainers & coaches staan ten alle tijden voorop

 De richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid zijn leidend

FairField heeft een protocol ontwikkeld waarbij we op een verantwoordelijke manier kunnen 

trainen en coachen. Onze aanpak is geënt op de richtlijnen zoals die zijn afgegeven door onze 

branchevereniging de NRTO. (www.nrto.nl) De NRTO heeft de richtlijnen van het RIVM en 

Rijksoverheid daarbij als uitgangspunt genomen en tegelijk een werkzaam model ontwikkeld.  

Dit protocol zal indien noodzakelijk worden aangepast aan nieuwe richtlijnen.

Onze regels zijn ook terug te vinden op www.fair-field.nl

Onze richtlijnen op locatie:

 We werken in vaste teams en met vaste deelnemers

 We zorgen ervoor dat in trainingsruimtes de opstelling voldoet aan de 1,5 meter norm in 

overleg met onze klant

 Indien mogelijk werken we op afstand, bv bij individuele coaching

 Indien mogelijk laten we de deuren van lokalen openstaan

 Onze trainers & coaches ontvangen van ons instructies over de na te leven hygiëneregels 

 Onze trainers & coaches spreken elkaar en deelnemers aan op het naleven van de 

hygiëneregels en pakken de rol als protocol-verantwoordelijke in een trainingsruimte

 FairField evalueert met haar trainers & coaches het naleven van dit protocol

 We houden ons aan de geldende regels op de locatie waar we op dat moment zijn en 

wanneer deze strijdig zijn met onze richtlijnen gaan we in gesprek

 Indien gewenst werken we met mondkapjes

 Onze trainers & coaches nemen een eigen mok mee voor koffie, thee en water op locatie

Onze hygiëne voorschriften:

 We houden anderhalve meter afstand van elkaar en van de deelnemers

 We wassen onze handen vaak en goed (min 5 keer per dag)

 We schudden geen handen

 We hoesten in onze elleboog

 We zitten niet aan ons gezicht

 We blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin klachten hebben
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