Sk

SKYDIVE ENPC
Gezondheidsverklaring COVID19
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Beste Tandemspringer,

ve E NPC

Komend weekend is het zover en staat u ingepland om een tandem parachutesprong te gaan
maken. Momenteel zijn wij vanwege COVID19 gebonden aan een aantal maatregelen waarop
we u hieronder graag willen wijzen.

Heeft u in de afgelopen 24 uur verkoudheidsklachten, zoals
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of
verhoging vanaf 38 graden Celsius?

Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus
(vastgesteld met een laboratoriumtest) en heeft u korter dan 14 dagen
geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog
klachten had?

Heeft één van uw huisgenoten verkoudheidsklachten én koorts
(38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid? Of is één van je
huisgenoten in de afgelopen 14 dagen positief getest op Corona?
Heeft u het Corona virus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen
vastgesteld?

Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand
waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Is op één van bovenstaande vragen het antwoord ja? Blijf dan thuis en
meld u af. We zullen de tandemsprong kosteloos naar een latere datum

Bent u momenteel in thuisisolatie omdat u contact hebt gehad met
iemand die positief getest is op het Corona virus?

verzetten. U kunt contact met ons opnemen via info@enpc.nl. Op de
dag dat u gaat springen zijn wij vanaf 08.30 telefonisch bereikbaar op
0165-320955. Op doordeweekse dagen zijn wij telefonisch helaas niet
bereikbaar.

Daarnaast verzoeken wij u om de volgende zaken in acht te nemen:

1,5 m

Houd 1,5 meter afstand tot anderen, ook

Breng zelf een uit één stuk bestaande overall

Betaal (als u dit nog niet gedaan heeft) indien

wanneer u op het vliegveld aankomt.

mee die u over uw kleren aan kunt trekken

mogelijk met pin.

tijdens de sprong.

Breng handschoenen en een niet medisch-

Wij verzoeken u om het aantal toeschouwers,

Normaal brengen wij u in één van onze

mondkapje/gezichtsbedekking mee. Deze dient

zeker op het vliegveld, in aantal te beperken.

busjes terug naar het vliegveld, maar om

u tijdens de vlucht in het vliegtuig te dragen,

Op het vliegveld vragen we alleen huisgenoten

besmettingsrisico’s te vermijden is dat nu niet

maar hoeft tijdens de sprong niet op.

mee te nemen. Het is voor toeschouwers

het geval. Wij verzoeken u om na de sprong met

wel mogelijk om naar de landingslocatie te

een familielid terug te rijden naar het vliegveld.

gaan om daar te kijken. Ook hier verzoeken
wij hen om 1.5 meter afstand te bewaren. De
landingslocatie ligt op slechts 5 minuutjes
afstand van het vliegveld.
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Wij hopen dat u bovenstaande maatregelen in acht wilt nemen en ondanks deze aparte tijd
toch gaat genieten van deze bijzondere ervaring! Heeft u nog vragen of onduidelijkheden? Dan
vragen we u deze te mailen aan info@enpc.nl.
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Met vriendelijke groet,

ve E NPC

Team ENPC

0165 320 955

info@enpc.nl

Breda International Airport
Pastoor v. Breugelstraat 91-A
4744 RC Bosschenhoofd

www.enpc.nl

