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Protocol Lierterrein 
Corona Verantwoord Tandemvliegen Klanten 

Voorwoord 

Dit protocol bevat de voorwaarden en werkwijzen voor de voorbereiding en de uitvoering van 

tandemvluchten in Corona tijd. Veiligheid van ons team en onze klanten staat daarbij voorop. 

 

Voorwaarden  

Voorwaarden voor deelname zijn een bewijs van volledige vaccinatie, een PCR test niet ouder dan 

48 uur of een zelftest ter plaatse. 

 

Triage 

Kom alleen naar het veld indien alle vragen van de Triage Gezondheidscheck met Nee beantwoord 

kunnen worden. Bij aankomst zal de Triage nogmaals schriftelijk gedaan worden. In geval van 

klachten op de vliegdag zelf, stuur je een email naar info@actionparagliding.nl en blijf je thuis. 

 

1,5 meter afstand 

Houd voor en na je vlucht minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Houd daarbij rekening met de 

wind en let erop dat gesprek met anderen altijd met voldoende afstand en dwars op de wind is (dus 

niet in de windlijn). 

 

Hygiëne 

Wij voorzien in desinfectiemiddelen voor handen (handalcohol) en materialen (harnassen, helmen).  

Desinfecteer je handen bij aankomst op het veld alsook voor en na contact met onze materialen. 

Onze materialen worden steeds na elk gebruik grondig gedesinfecteerd voor het volgende gebruik. 

 

Bewijs vaccinatie / zelftest 

Wij zullen met de Corona Scanner app via de persoonlijke Corona Check app de status van 

vaccinatie controleren. Indien deze niet in orde is, zal een zelftest nodig zijn voor deelname.  

Wij zullen in dat geval zelftesten verstrekken. Extra kosten hiervan zijn € 5 (kostprijs). 

 

Temperatuur meting 

Afhankelijk van de wensen van de piloot kan gevraagd worden om de temperatuur te meten.  

Deze wordt in dat geval alleen gemeten en niet genoteerd.  

 

Mondkapje 

Het dragen van een mondkapje is tijdens de vlucht(en) verplicht, daarbuiten niet, mits 1,5 meter 

afstand gehandhaafd kan worden. Wij zullen deugdelijke en schone mondkapjes verstrekken.  

 

Administratie  

• Overhandig alleen benodigde documenten: bonnen en een eventuele verlenging. 

• Betaal de veldbijdrage ad. € 5,00 contant gepast (bij voorkeur een briefje). Pinnen kan niet. 

Vanwege hogere kosten als gevolg van aanschaf van desinfectiematerialen en beschermings-

middelen zijn wij helaas genoodzaakt de veldbijdrage van € 2,50 te verhogen naar € 5,00. 

• Teken de Disclaimer en Triage Gezondheidscheck (toeschouwers tekenen ook Triage check).  

 

Vlucht 

• Draag het mondkapje tijdens de vlucht (ter bescherming van de piloot). 

• De piloot draagt zelf meestal geen mondkapje (i.v.m. inspanning en veiligheid).  

 

Algemene regels 

• Volg altijd de aanwijzingen van het team op. 

• Er is geen gelegenheid voor toiletbezoek. 

 

Nawoord 

Met een strakke procedure en goede naleving van de regels qua afstand, hygiëne en bescherming, 

kunnen we Corona Verantwoord Tandemvliegen waarbij de veiligheid voor iedereen gewaarborgd is.  

Veilig vliegen doen we samen! We hopen van harte dat iedereen kan genieten van de vluchten!  

https://actionparagliding.nl/wp-content/uploads/Poster-Gezondheidscheck.pdf
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