checklist heropening
sportaccommodaties
Vanwege corona zijn de sportaccommodaties lange tijd dicht geweest, maar door de versoepelingen
mogen ze nu hun deuren weer openen. Waar moet je aan denken bij het openen van je
sportaccommodatie? Deze checklist brengt alle aandachtspunten in kaart en helpt je op weg.

Legionella

Veel kranen en douches zijn een lange periode niet gebruikt. Om legionellagroei te beperken
is het zinvol om hierop te letten:
•
•
•
•
		
		

Voorkom stilstand van water in een systeem.
Stel de boiler of combiketel goed af (tenminste 60 graden).
Gebruik het warme en koude water minimaal wekelijks.
Spoel direct bij het “opnieuw” in gebruik nemen van de accommodatie de kranen
en douches goed door om het water te verversen. Het verstandigste is om dit te doen
met water met een hoge temperatuur (advies: 80 graden) .

Voor meer informatie en preventiemaatregelen met betrekking tot legionella verwijzen we naar het RIVM.

Houdbaarheidsdatum

Controleer van alle voedingswaren (drinken en eten) wat de houdbaarheidsdatum ervan is.

Brandblussers

Controleer de brandblussers in de accommodatie. Er is al lange tijd weinig bedrijvigheid
op het sportpark en reguliere controles van brandplussers zijn niet gedaan.

Hygiënemaatregelen

We adviseren om met de beheerder goede afspraken te maken over de hygiënemaatregelen
op de accommodatie. Zorg in ieder geval dat de sportaccommodatie elke dag goed wordt
schoongemaakt en probeer sportmaterialen en handcontactpunten zoals deurklinken
meerdere keren per dag schoon te maken.

EHBO en AED

Check of de EHBO-verbandtrommel volledig is en of de AED onderhoud nodig heeft.

Sportmaterialen

Veel sporttechnische materialen (vooral bij binnensporten) zijn lang niet gebruikt.
Doe daarom een veiligheidscheck of alles nog goed bevestigd is.

Onderhoud sportvelden

Meestal gaan de sportvelden vanaf de zomerperiode in groot onderhoud, dit betekent dat
er niet op gesport kan worden. Ga in overleg met de gemeente over wat wel mogelijk is.

#wewinnenveelmetsport

