Belangrijke informatie PlogSack Beach Clean-Up Tour 2021
Gezien de nieuwberichten over het toenemende aantal Covid-19 besmettingen, doen wij de
volgende mededelingen. De Beach Clean Up tour is geen evenement en geschiedt op vrijwillige
basis. Het meedoen aan de Beach clean up tour is op eigen gelegenheid. Deelnemen of
anderszins participeren aan de Beach Clean-Up Tour is geheel op eigen risico. De organisatie kan
nimmer aansprakelijk worden gehouden voor zowel materiële als immateriële (gevolg)schade. Wij
willen u wijzen op de richtlijnen van het RIVM. Behoort u tot de risicogroep dan raden wij het af om
naar drukke plekken te komen. Als u klachten heeft blijf dan thuis. De basisregels voor iedereen
zijn als volgt.
Bron: RIVM website
Wij vragen alle betrokkenen en vrijwilligers de regels voor hygiëne te hanteren. Er zijn start-en
finishplekken bekend waar u eventueel u handen kunt wassen. Wij raden het gebruik van
handschoenen en een afvalgrijper aan en neem graag een mondkapje en eventueel
handdesinfectie mee.
Basis hygiëne regels:
• Was vaak uw handen: 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, en natuurlijk
voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Gelieve niet in
de natuur! Was daarna uw handen.
• Schud geen handen.
REGELS voor ‘buiten’
• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. Dit geldt voor iedereen. Mensen die tot
één huishouden behoren, hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren. Ook uitgezonderd is het
ondersteunen van hulpbehoevenden, zoals het duwen van een rolstoel.
• Vanaf 3 personen kan worden gehandhaafd op de onderlinge afstand van 1,5 meter.
• Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten.
• Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg.
•

•

Wanneer er buiten sprake is van een continue doorstroming van mensen, zoals in ons geval op
het strand, is er geen maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen. Desalniettemin doen
wij een gezondheidscheck van te voren via de melding op deze site en van te voren in onze
aanmelding en tevens houden wij het een maximum aantal mensen per etappe aan om
groepsvorming te voorkomen. Dit kunnen wij waarborgen doordat we met voorinschrijving
werken en dus weten hoeveel mensen er per dag meelopen. De gezondheidscheck zal zowel
via de aanmelding als bij aanvang van het de etappe nogmaals gedaan worden. In het kader
van de privacywet worden uw gegevens (naam en e- mail) tijdelijk bewaard tijdens en na de
beach clean up tour om eventueel te voldoen aan de plicht om te melden wie deel heeft
genomen in geval van een corona besmetting.
Let u aub op bij het betreden van horeca gelegenheden, na en voor de etappes, dat hier
andere regels kunnen gelden. Volg aub de aanwijzingen van het personeel.

Regels voor het vermijden van drukte
In groepen kan het virus zich makkelijk verspreiden, en het opsporen van bronnen en contacten is
lastiger als grote groepen mensen bij elkaar zijn. Wanneer groepsvorming de publieke gezondheid
of de veiligheid in gevaar brengt, kunnen handhavers optreden. Wij vragen u om thuis te blijven
indien u klachten heeft en als u tot de risicogroep behoort raden wij u af om naar drukke plekken
toe te komen. Houdt aub voorafgaand aan de dag dat u aanwezig bent de site van de RIVM in de
gaten voor de actuele situatie via de volgende website:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel.

