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Inleiding

Het kabinet heeft met ingang van woensdag 26 januari de corona maatregelen verder versoepeld.

Ook de commerciële GA - zoals ballonvaren - kan weer de lucht in. Wel zullen de corona hygiëne

maatregelen van kracht blijven zoals we die al kennen. Horeca mag weer open tot 22.00 uur. Ook

publiek mag aanwezig zijn tot 22.00 uur.

Houd je aan de basisregels

Het is van groot belang dat iedereen de basisregels blijft volgen, of je nu wel of niet gevaccineerd

bent. De basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen.

Basisregels:

● Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.

● Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.

● Houd overal 1,5 meter afstand.

● Schud geen handen.

● Was vaak en goed je handen.

● Hoest en nies in je elleboog.

● Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

Mondkapjes

Het advies is om een wegwerpmondkapje te dragen. Stoffen en zelfgemaakte mondkapjes worden

afgeraden. Daar waar wegwerp mondkapjes niet praktisch zijn, of zelfs door de wind tijdens de vlucht

gevaarlijk voor de ogen kunnen schuiven, is een buff toegestaan. Een mondkapje is verplicht bij

indoor vliegsportactiviteiten vanaf 13 jaar, behalve tijdens de beoefening van de sport. Ook is een

mondkapje verplicht voor indoorvoorzieningen van buitensportlocaties.

Coronatoegangsbewijs

Bij indoor vliegsportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht vanaf 18 jaar. De verplichting

geldt ook voor de indoorvoorzieningen van buitensportlocaties.

Clubkantines en horeca

In de horeca van de sportaccommodaties gelden de algemene horecaregels, waaronder de

verplichting van een coronatoegangsbewijs vanaf 18 jaar, verplichte zitplaatsen, anderhalve meter

afstand en een mondkapje bij verplaatsing.

Wedstrijden

Wedstrijden zijn toegestaan.

Vergaderingen

Vergaderingen kunnen met inachtneming van 1,5 meter afstand doorgang vinden. Bij verplaatsing in

het gebouw is een mondkapje verplicht.
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Theorie-examens en (theorie)opleidingen

Theorie-examens en opleidingen zijn toegestaan. Bij verplaatsing in het gebouw is een mondkap

verplicht en geldt overal 1,5 meter. Het mondkapje mag af als je plaatsneemt.

NOTAM per 26 januari inclusief toelichting van DGLM

COVID-19: BASED ON THE LATEST COVID-19 REGULATIONS (TIJDELIJKE

REGELING MAATREGELEN COVID-19)

ALL FLIGHTS SHOULD ADHERE TO THE FOLLOWING CONDITIONS:

1. DISINFECT CABIN, SEATS AND INSTRUMENTS.

2. ALL PASSENGERS ARE REQUIRED TO USE A MANDATORY FACE MASK FROM

BEFORE BOARDING UNTIL AFTER DISEMBARKING (NON COMMERCIAL

FLIGHTS ARE EXEMPT.) THE USE OF A MEDICAL FACE MASK IS ADVISED.

3. BEFORE BOARDING, A HEALTH CHECK OF ALL PASSENGERS AND CREW SHALL

BE PERFORMED BY CREW BASED ON THE RIVM GUIDELINES:

HTTPS://WWW.RIVM.NL/CORONAVIRUS-COVID-19/ADVIEZEN-WERK-VRIJE-TIJD/GENERIEK-KADER-C

ORONAMAATREGELEN

4. INSTRUCTION, EXAMINATION, PROFICIENCY AND TRAINING FLIGHTS ARE

NOT ALLOWED BETWEEN 2200-0500 LOCAL DUTCH TIME.

5. COMPANIES SHALL ADHERE TO COMPANY SPECIFIC PROTOCOL.

NOTE: POLICE, HELICOPTER EMERGENCY SERVICES AND SAR FLIGHTS ARE

EXEMPT.)

Hieronder worden de gewijzigde maatregelen verder toegelicht:

● De maatregelen m.b.t. mondkapjes blijven ongewijzigd van kracht.

● Het verbod op vluchten waarbij het veld van vertrek en bestemming gelijk is, is komen te

vervallen. Hierdoor zijn rondvluchten en ballonvaren ook weer mogelijk onder enkele

voorwaarden. Zo geldt verplichte controle op het Coronatoegangsbewijs (CTB) en dient

hierbij ook een ID-check plaats te vinden.

Ook geldt algemeen wanneer de CTB-plicht van toepassing is dat registratie, een

gezondheidscheck en gecontroleerde in- en uitstroom van bezoekers zullen worden

uitgevoerd.

● INSTRUCTION, EXAMINATION, PROFICIENCY AND TRAINING FLIGHTS ARE NOT ALLOWED

BETWEEN 2200-0500 LOCAL DUTCH TIME.

1. De toegestane tijden waartussen contactberoepen en dus les- en examinatievluchten

van recreatieve aard zijn toegestaan zijn verruimd, dit is nu mogelijk tussen 05:00 en

22:00 lokale tijd.

2. Voor examenvluchten en lesvluchten noodzakelijk voor de uitvoering van een beroep

of bedrijf verandert niets, deze waren al uitgezonderd in de Tijdelijke Regeling

Maatregelen COVID-19 en blijven ook mogelijk met reguliere openingstijden.

https://www.rivm.nl/CORONAVIRUS-COVID-19/ADVIEZEN-WERK-VRIJE-TIJD/GENERIEK-KADER-CORONAMAATREGELEN
https://www.rivm.nl/CORONAVIRUS-COVID-19/ADVIEZEN-WERK-VRIJE-TIJD/GENERIEK-KADER-CORONAMAATREGELEN
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De maatregelen gelden vooralsnog voor 6 weken tot en met 8 maart 2022 05:00 uur. Na 3 weken zal

wel een ‘weegmoment’ plaatsvinden en zo nodig zal nieuwe informatie dan bijgewerkt worden.


