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Inleiding
Fitopia kan zichzelf met trots een compleet wellnesscenter noemen door de combinatie van sport,
ontspanning en selfness op 1 locatie aan te bieden. Dit is uniek in de Benelux!
Deze missie dragen we hoog in het vaandel: “Samen naar een gezond, vitaal en evenwichtig leven. Alles onder
één dak, voor jong en oud, elke dag opnieuw!”
Fitopia ontvangt gemiddeld 5000 bezoekers per week.
Via deze Coronagids willen we onze onderneming begeleiden naar een gefaseerde, maar vooral veilige en
verantwoorde heropstart. Hierbij nemen we het maatschappelijk belang in acht om mensen zo snel mogelijk in
een gecontroleerde en veilige omgeving weer te laten sporten en bewegen. Fitopia wil en kan dit aanbieden.
Juist nu hebben mensen nood aan vitaliteit en weerstand om zo gezond mogelijk door deze crisis te komen.
Regelmatig bewegen bevordert de immuniteit, het fysiek en mentaal welzijn. Fitopia 3.0 kan snel een
veilige omgeving creëren, rekening houdend met hygiëne, social distancing en andere noodzakelijke
veiligheidsmaatregelen.
We willen terug aan de slag om mensen zo snel mogelijk te helpen deze uitdagende periode door te komen.
Deze Coronagids is gebaseerd op de Corona Toolbox Fitness van de Belgische Beroepsvereniging voor de
Fitness- en Wellnessindustrie vzw.

1. Coronavirus

Hoe verspreidt
het coronavirus
zich?
Het coronavirus verspreidt zich van mens op mens via kleine druppeltjes die bij hoesten en niezen vrijkomen.
Via die druppeltjes komt het virus terecht in de lucht, op voorwerpen en oppervlakken. Wie die druppeltjes
inademt of via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus. Er is geen
bewijs dat de besmetting via de huid gebeurt. Het risico op besmetting verkleint door meer dan een meter
afstand te houden van zieke personen (social distancing), het gezicht zo weinig mogelijk aan te raken en
aandacht te hebben voor een goede handhygiëne.

Wanneer kom ik het beste niet werken? Bij welke symptomen verlaat ik onmiddellijk de werkplek?
Medewerkers welke zich ziek voelen en klachten hebben zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest en verhoging lichaamstemperatuur blijven thuis.
Wanneer de symptomen verergeren (ademhalingsproblemen, hoge koorts, …) bel je de huisarts.
Wanneer één van de huisgenoten van de medewerkers ziek thuis is, blijft men ook thuis.
Verwittig onmiddellijk je Fitopia collega’s, volgens de gekende afwezigheidsprocedure.

2. Richtlijnen
Algemeen

Deze richtlijnen zijn van toepassing voor alle medewerkers, alle sportbeoefenaars, alle saunabezoekers en alle
leveranciers:
• Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep. Reken zo’n 40 à 60 seconden per wasbeurt. We
verwachten ook dat éénieder dit doet voor hij naar Fitopia vertrekt.
•

Handen worden altijd gewassen na hoesten, niezen of snuiten van de neus. Voor het eten, na toiletbezoek
of schoonmaken.

•

Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.

•

Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.

•

Blijf thuis als jij of je huisgenoot ziek bent.

•

Vermijd nauw contact met personen die ziek zijn.

•

Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

•

Geef elkaar geen hand.

•

Hou een veilige afstand (1,5m) tussen alle aanwezigen.

•

Toiletten worden voor én na het gebruik direct gereinigd door de gebruiker. Fitopia voorziet (per toilet) het
nodige gerief. Het middelste urinoir zal afgeplakt worden. Als je iemand in de toiletten ziet, wacht je in de
gang tot je binnen kan, omdat we maximaal één persoon in de wastafel-ruimte wensen.

•

Bij het binnen- én buitengaan in Fitopia, ontsmet je telkens jouw handen met alcoholgel.

•

Bij het binnenkomen hangt informatie over de hygiënemaatregelen en de trainingsafspraken.

•

Deuren blijven zoveel mogelijk open om aantal contactpunten te minimaliseren.

•

De Sportlounge en koffiecorner zijn beschikbaar.

•

Eigen afval zoveel als mogelijk mee naar huis nemen.

•

We streven ernaar om 30m² per persoon te voorzien, gezien op het totaal aantal bezoekers op de volledige
oppervlakte. Dit om social distancing te waarborgen en om lichamelijk contact te vermijden.

•

Probeer openbaar vervoer te vermijden. Indien je op geen andere wijze tot in Fitopia geraakt, houd je je
aan de regels die de overheid heeft voorgeschreven.

•

Gebruik vooral je gezond verstand: samen staan we sterk!

•

Annelies Pieters is de Corona Safe verantwoordelijke. Al je vragen, opmerkingen, … kan je sturen naar hr@
fitopia.be. De klanten sturen dit naar kansen@fitopia.be .

Specifiek voor de medewerker
•

Bepaalde zaken worden (indien de taken dit toestaan) via thuiswerk verricht.

•

Materiaal wordt zo weinig mogelijk gedeeld met anderen.

•

Op het einde van je shift, ontsmet je al het materiaal dat je aangeraakt hebt zodat de volgende collega
veilig kan werken (klavier, touchscreens, telefoon, scanners...).

•

Er wordt gebruik gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze worden indien nodig
gedesinfecteerd.

•

Mondmasker is verplicht voor iedereen die in contact komt met klanten.

•

De douches en kleedkamers kunnen tijdelijk niet gebruikt worden.

•

De medewerker ziet toe of de richtlijnen voor de sportbeoefenaars en saunabezoekers worden
gerespecteerd en aarzelt niet om iemand er op aan te spreken.

Specifiek voor de sportbeoefenaar (fitness & groepslessen)
•

Sporten gebeurt op afspraak.
Reservatie is verplicht, zodat we het aantal aanwezigen kunnen controleren.
Iedere beoefenaar scant bij binnen- en buitengaan, zodat er niet meer mensen dan toegestaan
tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn. Bij het outdoor (in openlucht) sporten, passen we hetzelfde principe
toe. Hier gebruiken we de reserveringslijst voor. Deze houdt rekening met het maximum aantal personen
die tegelijkertijd aanwezig mogen zijn.

•

De clubverantwoordelijke en/of de medewerkers weten wie aanwezig is in de club.

•

In de fitness wordt er individueel getraind.

•

Voor de groepslessen werden er in de trainingszaal vakken gecreëerd om les te volgen. Outdoor (in
openlucht) hanteren we hetzelfde principe. De norm van 10m² per persoon wordt toegepast.

•

Aankomst in/aan de club vindt niet eerder plaats dan het afgesproken uur, met max 10’ afwijken. Deze info
staat ook vervat in onze aangepaste bevestigingsmail. Houd rekening met de aangepaste aankomsttijden
die vermeld staan in deze mail.

•

Zorg dat je steeds 1,5m afstand houdt met medewerkers en andere sportbeoefenaars.

•

De sportbeoefenaar zorgt dat hij op de hoogte is van de hygiënemaatregelen en de trainingsafspraken die
Fitopia hanteert.

•

Volg de richtlijnen op van de medewerkers (coaches, receptionisten, …).

•

Het verplicht gebruik van een eigen handdoek op toestellen én in de groepsles blijft gelden.
Indien iemand geen handdoek bij heeft, dan is hij verplicht om deze te huren aan de receptie.

•

Slechts één persoon per kracht- of cardiotoestel zodat de social distancing (1.5m) gewaarborgd blijft.
Om deze reden werden de toestellen minimum 1.5 m uit elkaar gezet of buiten gebruik gesteld.

•

Gebruik de aanwezige reinigingsmiddelen om voor én na gebruik de aangeraakte onderdelen te reinigen.

•

Betaal zoveel mogelijk vooraf of indien nodig contactloos. Er wordt geen cash geld aanvaard.

•

Bij persoonlijke begeleiding wordt rekening gehouden met de social distancing.

•

Eventueel kunnen bijzondere aparte activiteiten georganiseerd worden voor bijzondere doelgroepen, zoals
senioren.

•

Activiteiten vinden enkel plaats wanneer de onderlinge afstand tussen beoefenaars onderling en tussen
trainers en beoefenaars van 1.5m gegarandeerd is.

Specifiek voor de saunabezoeker
•

Saunabezoek gebeurt op afspraak.
Reservatie is verplicht, zodat we het aantal aanwezigen kunnen controleren.
Iedere bezoeker scant bij binnen- en buitengaan, zodat er niet meer mensen dan toegestaan tegelijkertijd
aanwezig zijn. Leden printen een ticket uit dewelke kan bezorgen aan de saunamedewerker bij
binnenkomst.

•

De clubverantwoordelijke en/of de medewerkers weten wie aanwezig is.

•

Je komt alleen of max. in duo, op voorwaarde dat deze twee personen onder hetzelfde dak wonen.

•

Tijdelijk geen afspraken in groep mogelijk.

•

Respecteer het maximum aantal personen dat opgegeven wordt per ruimte, bad, cabine, rustruimte, enz.
Zetels, tafels en stoelen staan voldoende uit mekaar, deze mogen niet verschoven worden.

•

Zorg dat je steeds 1,5m afstand houdt met medewerkers en andere gasten.

•

Volg de richtlijnen op van de medewerkers.

•

Verplicht gebruik van twee grote badhanddoeken: eentje om op te zitten/liggen en eentje om je af te
drogen.
Indien iemand geen handdoek bij heeft, dan is hij verplicht om deze te huren aan de receptie.

•

Gebruik de aanwezige reinigingsmiddelen om na gebruik de aangeraakte onderdelen te reinigen.

•

Aan tafel dien je geen mondmasker te dragen.

•

De beautyafdeling mag, rekening houdend met de voorwaarden, openen.

•

Verlaat na het wellnessen direct het centrum.

•

Breng geen eigen eten of drank mee.

Specifiek voor de leverancier
•

Meld 15 minuten voor tijd je aankomst.
Bel hiervoor naar de receptie van Fitopia. Deze is te bereiken op het nummer 03 454 55 66.

•

Draag een mondmasker.

•

Spreek vooraf af waar het geleverde materiaal mag worden geplaatst.

3. Circulatieplan
Doel van de richtlijnen is om een veilige afstand voor, tijdens en na het sporten te kunnen garanderen. In het
saunacomplex gelden ook beperkingen per ruimte, bad, saunacabine, enz.
Er werden markeringen en richtingwijzers aangebracht op de vloer en de muren, waar mogelijk wordt
éénrichtingsverkeer gecreëerd.
We voegen het tijdelijke circulatieplan bij. Dit geldt reeds vanaf de parking.

4. Veiligheid medewerkers
•

Pauzetijden worden gespreid.

•

Aantal aanwezigen op eenzelfde locatie wordt beperkt, zodat social distancing steeds mogelijk blijft.

•

Zitplaatsen in sociale ruimtes worden zo georganiseerd dat social distancing gerespecteerd blijft.

•

Extra reiniging van de sociale ruimtes wordt voorzien.

•

Adequate informatieverstrekking om de veiligheid van de medewerkers en de klanten te garanderen.

•

Onthaalmedewerkers houden voldoende afstand met de klanten en voeren zo weinige mogelijk transacties
uit. De voorkeur gaat uit naar contactloze handelingen. Aan de balie zijn plexischermen voorzien.

•

Herkenbare kledij en handschoenen zijn ter beschikking.

•

Er zijn speciale opleidingsmomenten voorzien, die beginnen voor de aanvang van de eerste werkdag van
de medewerkers.

5. Intensifiëring van de reiniging
•

Op strategische posities wordt desinfecterende gel geplaatst.

•

Vuilnisemmers worden regelmatig geledigd.

•

Er wordt gezorgd voor voortdurende reiniging en desinfectering van de apparatuur en de frequentie
hiervan wordt bijgehouden.

•

Om het uur wordt er door een speciale poetsmedewerker een volledige toer gedaan om alle deuren,
klinken, toiletten, leuningen, enz. te desinfecteren.

6. Communicatie
Deze Coronagids werd gebaseerd op de Corona Toolbox Fitness van de Beroepsvereniging voor de Fitness en
Wellnessindustrie vzw.
Na goedkeuring door de overheid en het van start gaan van deze maatregelen, wordt dit document aangepast
en verspreid naar alle medewerkers van het Fitopia-team.
Communicatie hierover verloopt via nieuwsbrieven, de website, bevestigingsbrieven, infoborden, Facebook en
sociale media, signalisatie ter plaatse, enz.
Bij vragen, stuur een mail naar Annelies Pieters via hr@fitopia.be.

7. Toekomst
Fitopia 3.0 volgt de regelgeving en aanbevelingen op de voet. Niemand kan voorspellen wat de toekomst zal
brengen. Elke fase zal dus overeenkomstig de overheidsregelgeving gebeuren.
We rekenen op jouw begrip, inzet en flexibiliteit om Fitopia te ondersteunen en tot de volgende level te
brengen.

Fitopia Informatie
Totale sportoppervlakte
De beschikbare sportoppervlakte bedraagt 2.080 m² verspreid over 9 verschillende ruimtes.
De beschikbare wellnessoppervlakte bedraagt 2.950 m².

Aantal toestellen
In de fitnessruimte zijn ruim geteld 119 toestellen aanwezig.

Afstand tussen de toestellen
De toestellen staan zo uit elkaar dat bij gebruik er minstens 1.5m afstand bewaard wordt.

Maximum aantal aanwezigen
We laten maximum 180 sporters tegelijkertijd toe in het sportgedeelte.
We laten maximum 120 gasten tegelijktijd toe in het wellnessgedeelte.

-FAMILY
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Engagementsverklaring in kader van coronacrisis
Als werknemer van Fitopia 3.0 streef ik ernaar om de continuïteit in al de bedrijfsactiviteiten te waarborgen.
Ik heb het volgende ontvangen:
• coronagids;
•

medewerkerskit.

Hierbij enkele belangrijke aandachtspuntjes:
• Als ik me ziek voel en/of klachten heb zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest
en verhoging lichaamstemperatuur blijf ik thuis. Ik verwittig onmiddellijk m’n collega’s, door de gekende
afwezigheidsprocedure te volgen.
•

Ook wanneer mijn huisgenoot deze symptomen vertoont, verwittig ik onmiddellijk m’n collega’s.

•

Ik bewaar steeds een veilige afstand van 1,5m.

•

Ik nies en hoest in mijn elleboog.

•

Ik let erop dat mijn materiaal niet gedeeld wordt met anderen.
Indien dit toch moet gebeuren, dan ontsmet ik mijn werkomgeving alvorens ik de werkplaats verlaat.

•

Ik was mijn handen zo vaak mogelijk met water en zeep: zeker na het hoesten, niezen, neus snuiten. Ook
voor het eten, na het toiletbezoek of schoonmaken, was ik direct mijn handen met water en zeep.

•

Op verschillende plaatsen voorziet Fitopia handgel: dit gebruik je minstens bij het binnenkomen en
verlaten van Fitopia.

Ik ben ervan op de hoogte dat ik al mijn vragen/opmerkingen/… mag richten aan Annelies Pieters, de
CoronaSafe verantwoordelijke, en aan hr@fitopia.be.
Ik bevestig de volledige coronagids zeer goed gelezen te hebben en engageer me om me alle voorwaarden te
respecteren en uit te voeren.
Samen staan we sterk!
Naam werknemer: ____________________________________________________
Datum: _____________________________________________________________
Handtekening werknemer:

Circulatieplan

V.U. Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel

HET CORONAVIRUS
Hoe kan je een besmetting voorkomen?

Was je handen
regelmatig en grondig
met water en zeep.
Reken zo’n 40 à 60
seconden per wasbeurt.

Hoest of nies
in een papieren
zakdoekje of in de
binnenkant van
je elleboog.

Raak je gezicht zo
weinig mogelijk aan
met je handen.

Gebruik papieren
zakdoekjes en
gooi ze weg in
een afsluitbare
vuilbak.

Vermijd
handen
geven.

Blijf zo veel
mogelijk thuis.
Ziek? Blijf dan in
isolatie.

Vermijd
nauw contact.
Hou voldoende
afstand (1,5 m).

D RA AG Z O R G VO O R J E Z E L F E N Z O O O K VO O R A N D E R E N .

AGENTSCHAP
ZORG &
GEZONDHEID

Meer info op
www.info-coronavirus.be

SAMEN

INFECTIES VERMIJDEN!

HOE ?

TECHNIEK VAN HANDONTSMETTING
1
NEEM EEN RUIME HOEVEELHEID
HANDALCOHOL EN WRIJF
DE HANDEN IN

V.U. : Tom Auwers

30 SEC

2

3

4

HANDPALM TEGEN HANDPALM

RECHTER HANDPALM OVER LINKER HANDRUG EN
LINKER HANDPALM OVER
RECHTER HANDRUG

HANDPALM TEGEN HANDPALM
MET DE VINGERS VAN BEIDE HANDEN
TUSSEN ELKAAR

5

6

ACHTERKANT VAN DE VINGERS IN DE
TEGENOVERGESTELDE HANDPALM
BRENGEN EN DE VINGERS TEGEN DEZE
HANDPALM HEEN EN WEER WRIJVEN

DE DUIM VAN ELKE HAND
GOED INWRIJVEN
MET DE PALM VAN DE ANDERE HAND
De partners van de campagne " u bent in goede handen "

7

DE VINGERTOPPEN VAN ELKE HAND DRAAIEND
INWRIJVEN IN DE PALM VAN DE ANDERE HAND

SAMEN

INFECTIES VERMIJDEN!

HOE DE HANDEN

DOELTREFFEND WASSEN?
1

2

DE HANDEN BEVOCHTIGEN

ZEEP NEMEN

3

4

V.U. : Tom Auwers

DE HANDEN INZEPEN

5

DE VINGERTOPPEN EN DE BEIDE … EN MET DRAAIENDE BEWEGING DE
ZIJDEN VAN DE HANDEN
LINKER DUIM IN DE RECHTER HANDPALM
INWRIJVEN …
WRIJVEN EN OMGEKEERD

6

7

DE HANDEN AFSPOELEN

DE HANDEN ZORGVULDIG DROGEN

De partners van de campagn

ne " u bent in goede handen "

SAMEN

INFECTIES VERMIJDEN!

WANNEER

DE HANDEN WASSEN?

NA TOILETBEZOEK

BIJ BEVUILDE HANDEN

VOOR EN NA EEN MAALTIJD

NA HET SNUITEN VAN DE NEUS,
HOESTEN OF NIEZEN

OM DEEL TE NEMEN AAN GEMEENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN

HOE DRAAG JE
EEN STOFFEN MONDMASKER?
1

Het mondmasker opzetten:

Was eerst heel goed
je handen.

Zet dan je mondmasker
op. Raak hierbij alleen de
lintjes of elastieken aan.

Zet het masker eerst
goed op je neus.
Maak het bovenste
lintje goed vast.

Zet het masker goed op
je kin. Maak het onderste
lintje vast.

2

Je neus, mond en kin moeten onder het masker zitten.
Er mag geen opening zijn aan de zijkanten.

3

Het mondmasker dragen:

Heb je het mondmasker op?
Raak het masker niet meer aan.

Zit je masker niet goed?
Zet je masker niet vaak
Raak dan alleen de zijkanten aan
op en af.
en zet het goed

GEEF HET VOORBEELD,
STOP HET VIRUS.
WWW.INFO-CORONAVIRUS.BE

Een initiatief van de Belgische overheid

WANNEER NEEM JE
EEN NIEUW MONDMASKER?
1

Wanneer neem je een nieuw mondmasker?

Moet je veel
spreken?

Is het masker
vuil of vochtig?

bla

Neem elke
8 uur een nieuw
mondmasker.

2

Neem direct
een nieuw masker

Het mondmasker afzetten

Was eerst heel goed
je handen.

3

Neem elke
4 uur een nieuw
masker.

Raak alleen de lintjes of
elastieken aan.

Heb je het afgezet?
Was dan heel goed je handen.

Moet je het masker even afzetten?

Leg het dan op een propere plaats
of steek het in een zak die lucht doorlaat.

Poets daarna de plaats
waar je het masker hebt gelegd.

GEEF HET VOORBEELD,
STOP HET VIRUS.
WWW.INFO-CORONAVIRUS.BE

Een initiatief van de Belgische overheid

HOE WAS JE
EEN MONDMASKER?

1

Steek gebruikte mondmaskers in een gesloten stoffen zak.
Was de zak samen met het masker.

Was het met wasmiddel
in de wasmachine op 60°C
met de rest van de was.

Of kook het
in een kookpot.

Was je een mondmasker
op een te lage temperatuur?
Strijk het daarna op een
hoge temperatuur.

Gebruik de
kookpot alleen
voor de mondmaskers.

2

Wil je het masker opnieuw gebruiken?
Het masker moet dan eerst helemaal droog zijn.

Heb je een vuil masker aangeraakt?
Was dan zeker heel goed je handen.

GEEF HET VOORBELD,
STOP HET VIRUS.
WWW.INFO-CORONAVIRUS.BE

Een initiatief van de Belgische overheid

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART:
Veilig verwijderen van wegwerphandschoenen
Door de handschoenen volgens onderstaande methode uit te trekken wordt contact met de
buitenkant van de handschoenen en contaminatie met daar aanwezige stoffen vermeden.

1

Pak de buitenkant van de handschoen vast.

2

Trek de handschoen naar beneden zonder dat gehandschoende
hand contact maakt met de blote huid.

3

Pak de handschoen goed vast in de andere hand met de handschoen.

4

Schuif met twee propere vingers onder de bovenrand
van de handschoen.

5

Hou de vuile handschoen goed vast door een vuist te maken.

6

Trek de handschoen naar beneden zodat de handschoen
binnenstebuiten is gedraaid.

7

Gooi de handschoenen onmiddellijk weg in een gesloten
vuilnisemmer (bij voorkeur met voetbediening).

8

Was uw handen onmiddellijk na het verwijderen van de handschoenen
met water en zeep. Indien dat niet mogelijk is, ontsmet ze dan met een
alcoholisch ontsmettingsmiddel (min. 70% alcohol).

Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk V.Z.W. – www.mensura.be
Laurentide – Gaucheretstraat 88/90 – 1030 Brussel – T +32 2 549 71 00 – F +32 2 223 52 50

