Handleiding uitvoeren van inspecties en reparaties in uw sporthal / gymzaal of speellokaal
Als Nederlandse Gymnastiektoestel Fabrikanten (Janssen-Fritsen, Bosan en Nijha) verenigd in de
brancheorganisatie FGHS hebben wij overleg gehad hoe wij zo veilig mogelijk onze inspectie-, installatie- en
reparatiewerkzaamheden in uw indoor sportaccommodaties kunnen blijven verzorgen. In deze huidige Corona
periode willen we als branche naast alle normale veiligheidsvoorschriften ook speciale aandacht aan het
tegengaan van besmetting geven. Zeker nu de kinderen weer naar school gaan en mogelijk gebruik gaan maken
van de sportzalen.
Welke maatregelen mag u van ons verwachten:
Afspraak / toegang
• Wij maken altijd een afspraak zodat u weet wanneer onze monteur bij u langs komt.
• Tijdens het maken van de afspraak en/of bij binnenkomst kunt u specifieke toegangseisen doorgeven
waar wij uiteraard rekening mee zullen houden tijdens onze werkzaamheden.
• Indien mogelijk verzoeken we u toegang via de nooddeur van de sportaccommodatie te verschaffen.
Op deze manier minimaliseren we risico’s voor de aanwezigen in de accommodatie.
Uitvoering van inspectie, installatie of reparatie
• De zaal dient altijd vrij te zijn van gebruik. Dat is normaal ook zo maar is nu extra belangrijk.
• Conform de richtlijnen van het RIVM zullen onze monteurs, voordat zij aanvangen met de
werkzaamheden, hun handen goed wassen of op een andere manier ontsmetten. Hetzelfde zullen zij
doen nadat zij klaar zijn met de werkzaamheden.
•
Verder dragen de monteurs preventief hesjes met de tekst ‘houd 1,5 meter afstand’
Afmelden
• Onze monteurs en inspecteurs zullen telefonisch contact opnemen met u als de werkzaamheden zijn
uitgevoerd. Indien u samen met onze monteur de werkzaamheden na wilt lopen, dan kan dit mits we
een veilige onderlinge afstand kunnen hanteren.
• Op verzoek kunnen wij u ook een foto van de uitgevoerde werkzaamheden toesturen. Hierop kunt u
de situatie voor de reparatie en de situatie na de reparatie terugzien, zonder ter plaatse te hoeven
komen. Wij verzoeken u vriendelijke dit wel vooraf aan te geven bij bijvoorbeeld het maken van de
afspraak of het verschaffen van de toegang aan onze monteur.
Indien u aanvullende vragen of wensen heeft kunt u dit altijd aan ons melden bij het maken van de afspraak.
Samen met u willen wij als branche blijven bouwen aan een veilig een gezond beweegklimaat!
Met vriendelijke groeten,

