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Na een veel te lange periode niet gesprongen te kunnen hebben, is het eindelijk weer zover!
Desondanks zal het springen nog niet helemaal als vanouds gaan. Momenteel zijn wij vanwege
COVID19 gebonden aan een aantal maatregelen waarop we je hieronder graag willen wijzen.

Heb je in de afgelopen 24 uur verkoudheidsklachten gehad, zoals

Ben je momenteel in thuisisolatie omdat je contact hebt gehad met

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging

iemand die positief getest is op het Corona virus? Blijf thuis.

vanaf 38 graden Celsius? Blijf thuis. Ziek uit.
Heeft één van je huisgenoten verkoudheidsklachten én koorts (38 graden

Heb je een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus (vastgesteld met

Celsius of hoger) en/of benauwdheid? Of is één van je huisgenoten in de

een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact

afgelopen 14 dagen positief getest op Corona? Blijf thuis.

gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
Blijf thuis.

Heb je het Corona virus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld?

Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand

Blijf thuis.

waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld? Blijf thuis.

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

1,5 m

Vooraf aanmelden voor de

Houd op de grond altijd 1,5 meter

Kleed je (indien mogelijk) thuis

Probeer het aantal transacties

springdag blijft verplicht. Dat kan

afstand tot anderen, ook wanneer

al om.

aan het manifest te beperken en

iedere week voor het aankomende

je op het vliegveld aankomt.

betaal met pin.

weekend via deze link.

Toiletten zijn geopend.

Breng een niet medisch-

Pas je voorgenomen sprong

Toegang tot het clubhuis zal

Handvatten hiervan worden

mondkapje, skydive buff of

aan op je huidige currency en

beperkt zijn. Blijf daarom zoveel

regelmatig gedesinfecteerd.

fullfacehelm mee. Deze dien je

ervaring.

mogelijk buiten en leg je spullen

tijdens de vlucht in het vliegtuig

gelijk bij aankomst in de hangaar.

en in de bus terug naar het

Let op; er zijn afgesproken

vliegveld te dragen, maar tijdens

looproutes en aangewezen

de sprong hoeft het gezicht niet

vouwplaatsen!

bedekt te zijn. In de bussen zijn
Alle pinchecks vinden door de

schermen geplaatst.

aangewezen jumpmaster plaats.

Wij hopen dat je bovenstaande maatregelen in acht wilt nemen! Houd je je niet aan deze maatregelen, dan zullen we je
vragen om de club te verlaten. Voel je je niet comfortabel bij de door ons geïmplementeerde maatregelen? Blijf dan thuis.
Heb je nog vragen of onduidelijkheden? Stuur deze dan aan info@enpc.nl.
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