
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITY SKYDIVE 
COVID-19 HEROPENINGSPROTOCOL 

  



  

 

 

 

 

 

 

Algemeen 
Het doel van onze maatregelen is onze deuren weer te openen en om onder strikte en 

verantwoorde voorwaarden het Indoor Skydiven aan te bieden aan onze gasten.  

Door op basis van gelimiteerde en vooraf bekende reserveringen te werken kunnen wij de veiligheid 

van onze bezoekers en medewerkers garanderen en de bezoekersstroom goed reguleren. We 

communiceren helder met onze gasten om te zorgen dat iedereen weet wat kan en mag. In het 

gebouw bieden we duidelijkheid waar nodig met (grond) markeringen en zorgen we voor toezicht.  

 

Wij zijn overtuigd dat we met de hieronder gepresenteerde invulling van de criteria een veilige 

omgeving kunnen aanbieden. Hierdoor zullen onze bezoekers op verantwoorde wijze weer in staat 

zijn hun geliefde activiteit beoefenen.  

 

Waar wij in dit document op in gaan zijn; 

1: Veiligheid en hygiëne voor onze gasten 

2: Veiligheid en hygiëne voor onze medewerkers 

3.Veiligheid en hygiëne in het gebouw. 

4: Beheersen van de bezoekersstroom 

5: Social distancing in het gebouw 

 

De actuele richtlijnen van het RIVM zijn te allen tijde leidend ten aanzien van onze bedrijfsvoering en 

deze kan en zal dus worden aangepast als de situatie hierom vraagt.  

 

Wij vragen zowel onze bezoekers als ons personeel om gebruik te maken van het gezonde verstand. 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

1: Veiligheid en hygiëne voor onze gasten 
 

De toegang van City Skydive wordt alleen verleend na een online of telefonische reservering bij onze 

Front office. 

In het reserveringstraject wordt de gast een aantal vragen gesteld met betrekking tot het 

gezelschap; 

1: Corona verschijnselen ervaart 

2: Corona verschijnselen heeft gehad  

3: In contact is geweest met iemand die corona verschijnselen heeft. 

 

Wij verbieden iedereen de toegang die corona verschijnselen ervaart of in de afgelopen twee weken 

in contact is geweest met iemand die corona verschijnselen heeft vertoond. Wij bieden een 

kosteloze her-planning van de vluchten aan, zodat er geen enkele reden is om de waarheid niet te 

spreken. 

Wij zullen de gasten erop wijzen alleen reserveringen te maken per huishouden. Gezien de grootte 

van sommige ruimtes kunnen wij maximaal drie huishoudens aan per vliegblok. 

Wij houden overal in ons pand rekening met de 1,5 meter regel en er komen speciale zones waar 

mensen wachten voor ze weer mee worden genomen door de instructeur. Hiermee kunnen wij onze 

gastengroepen goed reguleren en zorgen wij ervoor dat er nergens opstoppingen plaatsvinden. 

Al het gebruikte materiaal wordt extra grondig gereinigd, de vliegbrillen worden na het poetsen met 

alcohol gereinigd, de flightsuits worden door middel van stoom ontsmet en de bezoekers krijgen 

uiteraard nieuwe disposable haarnetjes en earplugs. 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

2: Veiligheid en hygiëne voor medewerkers. 
 

Algemeen:  

Ons personeel krijgt goede instructie hoe ze om moeten gaan met onze gasten. Door opvolging van 

de maatregelen is er geen onnodig contact is tussen personeel en gast. Op ieder contactmoment kan 

de 1,5 meter in acht worden genomen, met als enige uitzondering wanneer een instructeur de 

mensen in de windtunnel begeleid. 

In de windtunnel: 

Het begeleiden van de mensen in de tunnel gebeurt nooit met huid-op-huid contact. De instructeur  

draagt beschermende handschoenen. De instructeur draagt ook een integraalhelm. 

 

 

 

Betalingen 

Betalingen dienen vooraf met ideal of per bankoverschrijving gedaan te worden. Pinnen is ook 

toegestaan, de pinapparaten worden na elke handeling gereinigd. 

Handhaving personeel 

Posters en/of borden in het gebouw en markeringen op vloeren en wanden attenderen mensen op 

de regels en richtlijnen, zodat personeel hier ook naar kan verwijzen. 

Er zijn te allen tijde shiftleaders en management aanwezig om zowel bezoekers als personeel aan te 

spreken op het nakomen van de regels. Gasten zal de toegang tot de vestiging ontzegd worden als er 

geen gehoor wordt gegeven aan de ingestelde regels. 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

3.Veiligheid en hygiëne in het gebouw. 
 

Algemeen 

City Skydive heeft hygiëne altijd hoog in het vaandel staan, in de actuele tijd van het corona virus is 

de frequentie voor de periodieke schoonmaak aangepast en worden er extra schoonmaak rondes 

gemaakt langs deurklinken, bankjes van de antechamber (wachtruimte vliegkamer) en alle hand 

relingen. Bij de ingang en bij de waiverstations (incheckstations) staan ontsmettingspunten (een 

statafel met dispenser en poster voorzien van uitleg. 

Communicatie  

Via websites en Social media worden bezoekers geïnformeerd over de maatregelen en richtlijnen.  

In het gebouw worden bezoekers door posters en stickers geattendeerd. 

 

Achter de schermen 

Na elke personeelswissel worden de aangeraakte oppervlakken schoongemaakt zoals 

- Touchscreen flightlist 

- Touchscreen tunnelaansturing 

- Draaiknop voor de windsnelheid 

- Deurklinken naar briefingroom/crewroom/ etc. 

Antechamber 

De antechamber (ofwel “voorkamer”) is de afgesloten ruimte waar mensen wachten om de tunnel in 

te gaan. Omdat wij goed in kaart hebben welke groepen bij elkaar horen zorgen wij ervoor dat er 

alleen gasten van hetzelfde huishouden dicht bij elkaar in deze kamer zitten.  

Windtunnel 

De windtunnel is in staat om verse lucht aan te zuigen en “oude lucht” weg te blazen.  

        

 

 

Het rode gedeelte is het hoogste segment van de 

windtunnel en zuigt op 35 meter hoogte verse lucht aan. 

 

 

 

 

 vlieggedeelte. 

  



  

 

 

 

 

 

 

4.Beheersen van de bezoekersstroom. 

 

STAP 1: Binnenkomst: 

De gast wordt richting de front office geleid.  

 

STAP 2:  

De gast meldt zich bij de front office. Bij de front office is 

een wachtpunt, zodra de waiverstations vrij zijn wordt 

de gast doorgestuurd. 

 

STAP 3: Invullen waiver: 

Bezoekers die de waiver nog niet vanaf thuis hebben 

ingevuld kunnen dat hier doen.  

Hier staat ook een ontsmettingspunt. 

 

STAP 4: De instructeur haalt de groep op: 

De bezoeker wacht bij het wachtpunt, de instructeur 

bepaalt wanneer de groep mee kan. 

 

STAP 5: Gear up 

De gast krijgt schone flightgear. Er is hier een 

wachtpunt, de instructeur bepaalt wanneer de gast naar 

de kleedkamers kan. 

 

STAP 6: Omkleden 

De gast kan zich omkleden, overal wordt 1.5 meter in 

acht genomen. 

 

STAP 7: Briefing 

De gasten wachten met gepaste afstand op het 

wachtpunt, de instructeur neemt de gasten mee naar de 

briefingzaal. 

 

STAP 8: Vliegen 

De instructeur neemt de gasten mee de tunnel in. De 

groep is opgedeeld in subgroepen die een huishouden 

zijn en dus samen mogen vliegen. 

 

STAP 9: Debriefing 

De instructeur houdt een debriefing met zijn groep 

 

STAP 10: Naar huis 

De gasten kunnen via het noodtrappenhuis naar de 

auto. 

 

Extra: 

Als er teveel huishoudens in 1 flightblock zit, kunnen de 

instructeurs ervoor kiezen om de helft van de mensen 

langs de gearup te sturen en de andere helft eerst naar 

de briefing te sturen. Op deze manier splits je de groep 

wederom in twee. 



  

 

 

 

 

 

 

 

5.Social distancing in het gebouw. 
We brengen op de volgende plaatsen vloermarkeringen aan. 

- Front office 

- Waiverstations 

- Wachtgebieden 

- Antechambers 

- Kleedkamers 

In de briefingzaal (bioscoop) reguleren de instructeurs dat er tussen de huishoudens in minimaal 

twee stoelen ruimte zit.  

 

 

Conclusie 
Met dit protocol kunnen we gasten verwelkomen zonder dat er meer risico is op overdracht van het 

virus. We zorgen er continu voor dat mensen afstand met elkaar houden, de plekken waar looplijnen 

elkaar kruisen zijn wachtgebieden aangegeven waardoor de instructeur bepaalt of er doorgelopen 

kan worden.  

De spullen en het pand worden extra schoongemaakt en er zijn op diverse plekken 

ontsmettingsstations aanwezig. De instructeur draagt een integraalhelm en heeft handschoenen aan 

waardoor er geen huid op huidcontact is. 

Ook zijn we qua besmettingsgevaar überhaupt niet vergelijkbaar met een sportaccommodatie, bij 

ons wordt er minimaal gezweet door de gasten en de lucht waarin ze zitten wordt continu ververst 

vanaf 35 meter hoogte. 
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