
 

Protocol bij trainingen op Midland Circuit Lelystad 
 

Het Midland Circuit is tot nader order weer beschikbaar voor trainingen van: 
 

** Kinderen tot en met 12 jaar; georganiseerd en onder begeleiding;  
voor deze groep geldt geen 1,5 mtr. regel. 
 

** Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen samen sporten, georganiseerd en  
onder begeleiding en met in acht neming van de 1,5 mtr. maatregel. 
 

** In ieder geval tot en met 19 mei is het (nog) niet toegestaan in groepen te trainen  
voor rijders van 19 jaar of ouder. 

 
 

Algemene maatregelen: 
 

 Voel je je ziek. Ben je (neus)verkouden, ben je benauwd en/of heb je koorts? Kom dan NIET! 

 Kom niet trainen als degene(n) waarmee je samenwoont verkouden, koorts en/of griepklachten heeft. 

 Blijf thuis als iemand in uw huishouden positief getest is op het COVID-19 virus. 

 Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. 

 Was je handen vaak, minimaal 20 seconden met water en zeep, daarna handen met papier drogen.  
Dus ook voor vertrek naar de training en ook weer bij thuiskomst. 

 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

 Schudt geen handen. 

 Gebruik papieren zakdoekjes. 

 Geef elkaar de ruimte, het is een bijzondere tijd en dat vraagt van iedereen aanpassingen. 

 Bezoekers en/of supporters zijn niet toegestaan 

 Betaal met pin of contactloos. 

 De maatregelen van het RIVM dienen strikt te worden strikt nageleefd. 

 Sportbedrijf Lelystad, Handhavers en/of Politie gaan periodiek kontroleren op naleving van de regels. 

 Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang aan op het Midland Circuit en ga na afloop direct weer naar huis. 

 Wij willen waarborgen dat er zoveel mogelijk ruimte is tussen de rijders. 
 

Bedrijfsinrichting: 
 

 De bezoekersstromen zijn gescheiden, zodat de 1,5 meter tussen de mensen gewaarborgd kan zijn. 

 Bij de ingang van de baan en bij de toiletunit staat desinfectie, Iedereen wordt verzocht zijn/haar handen 
regelmatig te desinfecteren. 

 De kantine is gesloten.  

 De keuken is gesloten, er is geen mogelijkheid tot het bestellen van eten/drinken. 

 De toiletten kunnen/mogen gebruikt worden en worden regelmatig schoon gemaakt en gedesinfecteerd., maar 
ga voor vertrek thuis nog even naar het toilet. 

 Per rijder mag er 1 begeleider mee komen, dit om te voorkomen dat er te veel mensen aanwezig zijn. 

 Coachen op de baan is niet toegestaan. 

 Ga NIET bij elkaar staan, 1.5 meter is er niet voor niets, en verpest het niet voor een ander. 

 Voor iedere rijder is er een afgebakend vak voor auto/motor; blijf zoveel mogelijk in dit vak. 

 De tribunes zijn afgesloten en mogen niet gebruikt worden. 

 Volg te allen tijde de aanvullende adviezen van de coronaverantwoordelijke op. 
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