CORONA PROTOCOL
Om op veilige en verantwoorde wijze in een groep aan onze tochten en belevingen
deel te nemen hebben wij het volgende protocol opgesteld. Een ieder is verplicht zich
hier aan te houden bij deelname aan een activiteit van Epe Outdoor. Het niet houden
aan dit protocol kan leiden tot het moeten verlaten van de groep.
• We houden ten alle tijde 1,5 meter afstand van de dichtstbijzijnde persoon. Dit geldt
ook voor personen die we mogelijk onderweg tegenkomen en niet tot onze groep
behoren. Uitzondering hierop zijn mensen die tot hetzelfde huishouden behoren,
voor hen gelden er geen afstandsregels.
• Heb je klachten welke mogelijk op een Corona besmetting kunnen duiden dan doe
je niet mee en kom je ook niet naar de start toe. Je ticket blijft geldig en kan een
andere keer alsnog gebruikt worden.
• We geven geen handen.
• Hoesten en niezen doen we in de elleboog. Moet je hoesten of niezen tijdens het
ﬁetsen ga dan bij voorkeur achteraan ﬁetsen of anders opzij en hoest of nies in je
elleboog en van de groep af.
• In geval van ﬁetsen houden we indien mogelijk minimaal 5 meter afstand van elkaar
als we achter elkaar ﬁetsen.
• Tussenstops zijn bedoeld om wat te vertellen over het gebied waar we doorheen
kruizen of om iets te vertellen over wat er ter plekke te zien is. Deze stops houden
we zo kort mogelijk en ook hier houden we 1,5 meter afstand van elkaar. Indien dat
niet mogelijk is zal de groep gesplitst worden in aantallen waarbij dat wel mogelijk
is.
• Indien er een maaltijd of borrel wordt geserveerd zal deze worden klaargezet, maar
wordt deze niet geserveerd. Je dient zelf om de beurt je eten en/of drinken te
pakken en daarbij de 1,5m te handhaven. Voorafgaand stelt Epe Outdoor middelen
ter beschikking om de handen te desinfecteren.

