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COVID-19 Veiligheidsmaatregelen 

Gezamenlijk en veilig het winterseizoen 2020/21 in  

De gezondheid en veiligheid van onze gasten en medewerkerkers staan bij ons op de eerste plek. 

Daarom zullen wij, de 1. Skischule und Skiverleih Fügen – Hochfügen, alles doen om onze gasten en 

medewerkers een groot gevoel van veiligheid te waarborgen. Om het winterseizoen 2020/21 zo 

normaal door te laten gaan, zijn er enige maatregelen genomen waar we ons aan moeten houden.  

 

Deze COVID-19 maatregelen worden op basis van actuele regelgeving vanuit de regering opgesteld 

en worden bij veranderingen aangepast.  

Laatst aangepast op: 07.10.2020 

 

Belangrijke informatie: 

1) In het bureau van de skischool en skiverhuur worden desinfecteer dispensers 

aangebracht geplaatst.  

2) In het bureau van de skischool worden beschermwanden geplaatst tussen bijv. 

boekingsplaatsen en kassa.  

3) Alle medewerkers en gasten worden verzocht zich te houden aan de voorgeschreven 

zekerheidsafstand.  

4) Contact met de Skileraren zal alleen buiten op afgesproken verzamelplaats plaats 

vinden. Voor noodzakelijk contact binnen de Skischool zullen mondkapjes 

beschikbaar zijn.  

5) Gezamenlijke ruimtes en contactpunten worden meerdere malen per dag 

gedesinfecteerd en schoongemaakt..  

 

Met afstand veilig skiën! 

#sicherskifahren  

#österreichischeskischulen 
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Afstand 

Skiën is een buitensport waar het besmettingsgevaar in het algemeen kleiner is dan bij een 

binnensport. Wij proberen de veiligheidsafstand overal zo goed mogelijk te hanteren en de 

persoonlijke contactpunten te minimaliseren. 

 

Mondkapje en desinfecteermiddel 

In alle openbare gezamenlijke binnenruimtes van de skischool en skiverhuur verwachten wij dat er 

zowel door medewerkers als de gasten (ouder dan 6 jaar) mondkapjes gedragen wordt. Ook 

verwachten wij dat er gebruik wordt gemaakt van het desinfecteermiddel bij het binnenkomen en 

het verlaten van de openbare gezamenlijke (binnen)ruimtes. Zo beschermen wij elkaar.  

 

Ook op de verzamelplekken wordt een mondkapje gedragen. 
In de skigroepen wordt ook een mondkapje gedragen zodra de veiligheidsafstand van 1,5 meter niet 

meer gewaarborgd kan worden (bij staande (beginnende)groepen, in de wachtrij en bij persoonlijke 

begeleiding). 
 

Onlineboekingen 

Al ons aanbod (skilessen, materiaal ect.) is online te boeken. Wij raden onze gasten aan om van deze 

mogelijkheid gebruik te maken. U kunt de gewenste diensten eenvoudig van huis uit boeken en zo 

tijd besparen op (lange) wachttijden (voornamelijk in het hoogseizoen) in het bureau van de 

skischool.  

 

Kleinere skigroepen 

De groepsgrote wordt zo klein mogelijk gehouden. Vooral in de drukke vakantieweken zullen wij ons 

best doen om al onze gasten aan de lessen deel te laten nemen. Vooral daarom is het sterk aan te 

raden om vooraf online te boeken, zodat je ter plaatste niet voor verassingen komt te staan. 

 

Skiwedstrijd en prijsuitreiking 

Onze afsluitende skiwedstrijd voor kindergroepen zullen (vooralsnog) zonder (veel) beperkingen 

wekelijks plaatsvinden. De startmomenten zullen worden uitgebreid om zo drukte bij de start en 

finish te vermijden. De prijsuitreikingen zullen per skiklas in de buitenlucht worden gehouden. 

 

Gasten met ziekteverschijnselen.  

Vanzelfsprekend zullen gasten met ziekteverschijnselen niet aan de skilessen deelnemen. Wij hopen 

op uw begrip. Alleen zo kunnen we elkaar beschermen.  
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Contact-Tracing 
Om bij een positief Covind-19 getest skilesdeelnemer te voorkomen dat het virus zich uitbreid is  

het voor ons belangrijk dat wij van alle gasten de juiste gegevens hebben (telefoonnummer, 

onderkomen en email). 

 

Afzondering bij Symptomen 

Als er ziektesymptomen optreden bij kinderen in de skiles worden de kinderen afgezonderd van de 

skigroep. De ouders moeten ten alle tijden bereikbaar zijn en kunnen verzekeren dat ze hun kind snel 

op kunnen halen.  

 

Kostenloos annuleren tot 48 van het begin van de skiles 

Alle online geboekte lessen kunnen tot 48 uur voor het begin van de skiles zonder reden kosteloos 

geannuleerd worden. Zo kunt u zonder te aarzelen vooruit uw les boeken en (mocht dat nodig zijn) 

weer annuleren. Bij onlineboekingen wordt uw geld teruggestort. 

 

Zekerheid voor de medewerker 

Voor onze medewerkers doen we alles wat mogelijk is op het gebied van veiligheid. Naast duidelijke 

afspraken en regels zorgen wij voor goed onderkomen en werkgelegenheid en bij de kleinste 

ziekteverschijnselen wordt er volgens protocol getest.  

 

Middagspauze 

a. De kinderen krijgen van de begeleiding op kindvriendelijke wijze aanwijzingen over 

het in acht nemen van de 1 meter afstand door bijvoorbeeld schermen, 

afbeeldingen, (grond)markeringen of andere hulpmiddelen bij de ingang van het 

restaurant 

b. Het gezamenlijke eten wordt over meerdere tafels verdeeld 

c. De minimale afstand van 1 meter tussen stoelen wordt gewaarborgd 

d. De tafeloppervlaktes en stoelen (rug en armleuningen) worden na het eten gereinigd 

en schoonmaakdoeken worden gewisseld 

e. De medewerkers van de skischool en het restaurant, dragen een mondkapje of een 

vizier 

Voor het pedagogische verloop geldt: 
f. Voor kinderen wordt een mondkapje uit pedagogisch oogpunt niet aanbevolen 

g. Het speelgoed wordt na gebruik gereinigd 

h. De opvang (het spelen) wordt zo veel mogelijk buiten georganiseerd 

Voor de binnen ruimtes (speelruimte, restaurant enz.) geldt: 
i. Zekerheid van hygiëne in sanitaire ruimtes, geen gedeelde drinkbekers, borden etc. 

j. Desinfecteren van gezamelijke ruimtes – met in het bijzonder contactpunten zoals 

deurklinken etc. 

k. Regelmatig doorluchten van de ruimtes 
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GEBRUIK MAKEN VAN DE LIFTEN 

 

 
 

MONDKAPJE DRAGEN 

 

 

 
 

AFSTAND HOUDEN 

 

 
 

VOOR VENTILATIE ZORGEN 

 

 
 

OP HANDHYGIËNE LETTEN 

 

 
 

GEBRUIKTE BESCHERMING 
WEGGOOIEN   

 

 
 

AANWIJZINGEN OPVOLGEN 

 

 
 

CONTACTLOOS BETALEN 
OF SKIPAS ONLINE KOPEN 

 

 
 

ALLEEN GEZOND OP DE PISTE 

 

 
 

 TONEN VAN 
EIGENVERANTWOORDELIJKHEID 

 

www.spieljochbahn.at/images/downloads/zillertaler_seilbahnen_corona_verhaltenskodex.pdf 

 
Verantwoord en met oog voor elkaar verheugen wij ons op het komende winterseizoen 

2020-2021! 

 
 

 
 
 

 


