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Corona Protocol Lierterrein 
Corona Verantwoord Vliegen 01-10-2021  

Voorwoord 

Dit protocol is een update van alle voorgaande protocollen en voorziet in alle belangrijke gewijzigde 

en ongewijzigde zaken op het lierterrein.  

De volledige versie van het KNVvL Covid-19 Protocol Schermvliegen is verwerkt in dit protocol. 

Voor eenieders gemak zijn belangrijke wijzigingen en aanvullingen in rose weergegeven. 

 

Triage 

Het actief afgeven van de Gezondheidscheck bij aanmelding voor het lieren is niet langer nodig.  

Wel vragen we eenieder thuis te blijven indien er vragen met ‘ja’ dienen te worden beantwoord. 

 

1,5 meter afstand 

Het houden van 1,5 meter afstand is niet langer nodig.  

 

Mondkapjes 

Het dragen van mondkapjes binnen 1,5 meter afstand is niet langer nodig. 

Bij tandemvluchten is dit formeel nog wel verplicht voor de passagier.  

 

Op het veld aanwezig 

• Desinfectiemiddel voor handen (handalcohol). 

• Ontsmettingsdoekjes voor handen en materialen. 

• Reinigingsspray voor materialen en oppervlakken. 

• Desinfectiespray voor harnassen. 

• Desinfectiespray voor helmen. 

• Papieren handdoekjes. 

• Mondkapjes. 

• Afvalzakken. 

• Posters Hygiëneregels en Gezondheidscheck. 

 

Organisatie vliegdag 

• Afhankelijk van het team en benodigd materiaal zullen wij een maximum aan piloten accepteren.  

• Schoolmateriaal wordt tijdens een dag niet uitgewisseld tussen piloten; 1 set per dag per piloot. 

• Piloten worden in tijdblokken ingedeeld om te vliegen. 

• Takenlijsten en logboekjes worden afgetekend door de instructeur.  

• Vluchtenkaarten worden afgetekend door de administratie. 

• Betaling veldbijdrage gebeurt contant. Neem gepast € 10 mee (bij voorkeur een briefje).  

 

Hygiëneregels schoolmateriaal 

• Schoolmateriaal dient na gebruik te worden gereinigd (let op: niet alle schoonmaakmiddelen gaan 

samen met alle onderdelen; met name sprays kunnen niet altijd worden gebruikt). 

• Harnas: contactpunten (sluitingen, karabiners, release) reinigen met ontsmettingsdoekje. 

Harnas: schouderbanden en andere stoffen delen reinigen met desinfectiespray harnassen. 

• Helm: sluiting en buitenzijde reinigen met reinigingsspray en ontsmettingsdoekje.  

Helm: binnenzijde kinstuk reinigen met desinfectiespray helmen. 

• Porto’s: reinigen met ontsmettingsdoekje. 

• Materialen na reiniging terug leggen op dezelfde plek op het zeil.  

• Gereinigde helm bij de materialen laten liggen (om te drogen). 

• Gereinigde porto terug leggen in het kistje. 

• Oortjes worden niet gedeeld en dienen te worden gekocht; kosten € 10. 

 

Nawoord 

Laten we samen de hygiëne goed handhaven. Het gaat beter, maar is het is nog niet voorbij!  

https://actionparagliding.nl/wp-content/uploads/Corona-Protocol-KNVvL-26-juni.pdf
https://actionparagliding.nl/wp-content/uploads/Poster-Gezondheidscheck.pdf

