
De Covid -19 maatregelen voor de buiten yoga lessen zijn als volgt:

 
Omdat we iedereen graag gezond willen houden vragen wij je de onderstaande 
voorzorgsmaatregelen, om verspreiding van het Corona virus tegen te gaan, te 
volgen.  
De richtlijnen van het RIVM zijn hierbij ten alle tijden leidend. 
* Houd 1,5 meter afstand van elkaar
* Was regelmatig je handen  
* Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 
* Neus snuiten in een papieren zakdoekje 
* Schud geen handen 
Stel jezelf de volgende vragen. Indien het antwoord op één van deze vragen 'ja’ is,
stel je deelname aan een buitenlocatie les dan uit.  

* Ben je besmet met het Corona virus, of denk je besmet te zijn?  
* Heb je huisgenoten of gezinsleden die besmet zijn met het Corona virus? 
* Ben je korter dan 2 weken gelden genezen van het Corona virus? 
* Heb je één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, 

hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38 graden)
* Heb je huisgenoten of gezinsleden met deze symptomen?
* Ben je in thuisisolatie? 

Als het antwoord op deze vragen ‘nee’ is, verwelkomen we je graag in de les!  

Materiaal: 
* Zorg zelf voor eigen materiaal, zoals yogamat, kussen, deken(s) 

en warme kleding als het nodig is. 
* Leg je benodigdheden tijdens de les naast je yogamat.
* Tip: neem een (oude) deken of badhanddoek mee om onder je mat te leggen.  
 

* Yin yogalessen, Yoga Nidra en Yoga & Meditatie lessen:  
neem een (extra) deken en kussen  
(b.v. meditatiekussen of ander kussen, bolster of een grote badhanddoek dat als 
kussen te vouwen is) mee.  

Ter plaatse: 
Locatie: Gevlochtsebaan 6, in Heusden gemeente Asten
* Parkeren kan door het terrein op te rijden, totdat je niet verder kunt. Dan kun je je 

auto of fiets parkeren achter de yoga locatie. 
* Indien nodig kun je gebruik maken van het toilet, de achterdeur staat hiervoor 

open. Hier staat gel voor je handen en er liggen ontsmettingsdoekjes om het toilet 
na gebruik schoon achter te laten. Dit doekje kunt je bij het mandje bij de deur 
achterlaten. 



Locatie: Moussaultpark, Asten
* Parkeren kan gratis in de Moussaultstraat of op de parkeerplaats Kerkstraat - 

Moussaultstraat in Asten. 
* Ben je met de fiets, plaats deze dan in het fietsenrek bij de B&B Het 

Maagdenhuis, Moussaultstraat 9 Asten, op slot.
* Indien nodig kun je gebruik maken van het toilet in de studio.  

De deur van de studio staat is hiervoor open. Hier staat gel voor je handen en er  
liggen ontsmettingsdoekjes om het toilet na gebruik schoon achter te laten.  
Dit doekje kun je in het mandje bij de deur achterlaten.

Voor beide locaties geldt het volgende: 

* Er is een plaatsaanduiding voor je mat. Dit is het midden van je mat.
* De docent zal je aanwijzen waar je je mat kunt uitrollen.  

Volg de instructies van de docent op en neem plaats op je mat totdat de les 
begint. 

* Laat jassen en tassen zoveel mogelijk thuis of in de auto.  
* Er worden geen adjustments gegeven door de docent (geen fysiek contact)
* Het gebruikte terrein wordt netjes achtergelaten, afval wordt zelf weer 

meegenomen. 

Denk dan aan het volgende:  

Aanmelden: 
* Meld je aan voor een buitenyoga les via: info@yogajiva.nl  
   en als je geen lid bent geef dit aan zodat de betaling van de drop- in les/  
   maand abonnement geregeld kan worden. 
* We zijn afhankelijk van het weer, bij regen gaat de les buiten niet door.  

De les zal dan Live-stream gegeven worden. 
* Check 2 uur voor aanvang van de les in het lesrooster of de les doorgaat of  

dat deze geannuleerd is. 
* Zowel in het Moussaultpark als op de Gevlochtsebaan 6 is het maximaal 15 

deelnemers per les.   
Zo kunnen we ervoor zorgen dat de matten ruim 1,5 m uit elkaar liggen. 

We wensen je een fijne Yoga ervaring!  

Namasté, 

Franca Gijsbers
Yoga Jiva, Moussaultstraat 9, Asten                                  15 mei 2020
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