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Corona protocol  
Retreats Bliss Your Body 

 

Dit protocol is bedoeld om de verspreiding van COVID-19 zo veel mogelijk te voorkomen, zowel voor 
deelnemers en teamleden als achteraf voor mensen van buiten deze groep (maatschappelijke 
verantwoordelijkheid).  
 

Verantwoordelijkheid vanuit Bliss Your Body als organisator 
 
1. Hygiëne 
1.1 We wassen onze handen regelmatig en in ieder geval na ieder toiletbezoek. Dit is ook los van 
corona een prettige gewoonte tijdens een tantratraining met veel (lichaams-)contact. 
1.2 Eventueel hoesten en niezen doen we in de binnenkant van onze ellenboog of in een papieren 
zakdoek die we gelijk weggooien. Het direct weggooien van een zakdoek of tissue doen we ook als 
we onze neus snuiten.  
1.3 Er is ontsmettingsmiddel op de locatie aanwezig.  
 
2. 1,5 meter afstand 
2.1 We zorgen ervoor dat we tijdens de retreat 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. 
Uitzonderingen zijn: 
- als je een oefening of meditatie met anderen doet waarbij aanraking/nabijheid noodzakelijk is 
- als je een kamer met iemand deelt 
 
3. Luchtkwaliteit 
3.1 Intens lichaamswerk, ademwerk en zingen doen we buiten indien mogelijk of met de ramen zo 
veel mogelijk open. 
3.2 We ventileren de groepsruimte via het luchtverversingssysteem of door ramen open te zetten. 
Zorg dus voor voldoende warme kleding bij koel weer.  
 

 
Verantwoordelijkheid vanuit deelnemers en teamleden 
 
Iedere deelnemer en teamlid neemt verantwoordelijkheid voor het eigen handelen. Daarom 
committeert iedere aanwezige zich aan de volgende afspraken: 
 
1. Je onderneemt 7-10 dagen voor en na de retreat geen risico-activiteiten. Dat houdt in dat je in 
deze periode wegblijft van bijvoorbeeld: mensen met corona en/of griep- en 
verkoudheidsverschijnselen, sportscholen met intense activiteiten, volle cafés, binnenfeesten, 
dansgelegenheden en festivals of (tantra)retreats waar onderling contact (zoals knuffels, intense 
dans, massage) is toegestaan en/of zeer waarschijnlijk is. Je beperkt je fysieke contact met andere 
mensen in deze periode tot een zo veilig mogelijk minimum. Je gaat bewust om met alcohol- en 
drugsgebruik, omdat dit gemakkelijk tot verandering van je gedrag kan leiden. 

Als je je niet aan bovenstaande hebt kunnen houden, heb je dit voorafgaande aan de retreat met 
Wendy overlegd.  
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2. Als je in de week voorafgaande aan de retreat corona-gerelateerde klachten hebt, laat je je testen. 
Je komt niet naar de retreat als jij of een van je huisgenoten in de week voorafgaande aan de retreat 
positief getest is. Als hier in de voorafgaande week een negatieve uitslag uitkomt, terwijl je toch 
(flinke) klachten hebt, overleg dan met Wendy in hoeverre het toch mogelijk is om mee te doen. 
Hetzelfde geldt bij een positieve uitslag zonder klachten. 
 
3. Indien je tijdens de retreat klachten krijgt, besluiten we in overleg wat er dient te gebeuren. Er is 
een kans dat je het gebouw/terrein moet verlaten om jezelf te laten testen. 
 
4. Je weet dat samenkomen in een groep, ondanks alle maatregelen, een risico op besmetting geeft 
en bent bereid dat risico te nemen. Tevens ben je je er van bewust dat je een mede-
verantwoordelijkheid draagt voor het niet besmetten van mensen buiten de groep. Dit heeft invloed 
op je keuzes wat je in de 7-10 dagen ná de retreat doet.  
 
5. Je stelt Bliss Your Body niet aansprakelijk als je ondanks alle maatregelen tijdens de retreat corona 
zou oplopen. 

6. Indien je na afloop van de retreat binnen 10 dagen klachten krijgt, je laat testen en hier een 
positief resultaat uitkomt (kortom: je bent besmet), dan meld je dit bij Wendy. Daarnaast zal de GGD 
contact met je opnemen.  
 
7. Indien iemand anders na afloop van de retreat binnen 10 dagen positief getest wordt, dan wordt 
er mogelijk contact met je opgenomen vanuit de GGD. Je bent bereid om deel te nemen aan het 
bron- en contactonderzoek en volgt de adviezen van de GGD op. Dit kan betekenen dat je 10 dagen 
in quarantaine dient te gaan. 
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Reguliere trainingsvoorwaarden 
 

1 Als deelnemer neem ik de volledige verantwoordelijkheid voor mijzelf en mijn eigen welzijn. 
2 Ik informeer de begeleider over mijn gezondheidstoestand (fysiek en geestelijk), alsmede het 
 gebruik van medicijnen. 
3 Voorafgaande aan en tijdens de verschillende sessies ben ik niet onder invloed van drugs 
 of alcohol. Dit geldt voor de gehele periode van een retreat dus ook in de pauzes of na afloop 
 van sessies. 
4 Ik ga bij een retreat niet eerder naar huis zonder dit eerst met de begeleiders besproken te 
 hebben. 
5 Ik ben zelf verantwoordelijk voor eventuele schade die ik veroorzaak aan bezittingen van
 andere deelnemers en/of de groepsruimte en/of faciliteiten.  
6 Tijdens de sessies onthoud ik mezelf van expliciete seksuele handelingen, inclusief 
 tongzoenen. 
7 Ik ga, net als de begeleiders, tijdens en na afloop van de training zorgvuldig en vertrouwelijk 
 om met informatie die tijdens de verschillende trainingsonderdelen wordt gedeeld.  
8  Ik weet dat de begeleiders tijdens retreats meerdere keren per dag beschikbaar zijn voor 
 support en dat ik te allen tijde (kritische) vragen mag stellen over de werkwijze en/of 
 integriteit van de begeleiding.  
9 Ik weet dat Bliss Your Body, in geval van klachten, een klachtenprocedure heeft. Deze is op 
 de site van Bliss Your Body te vinden onder de Algemene Voorwaarden. 
10 Ik ben akkoord met de Algemene Voorwaarden, waaronder de annuleringsvoorwaarden. 
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Bij aankomst op de locatie zul je dit protocol en de trainingsvoorwaarden ondertekenen.  
 

 
 

VERKLARING 
 
Bij deze verklaar ik, …………………………………………………………………………… (voor- en achternaam) dat ik 
tijdig kennis heb genomen van dit corona-protocol.  
Ik verklaar tevens dat ik de richtlijnen voorafgaand aan de retreat heb nageleefd en dat ik de 
richtlijnen voor tijdens de retreat naar beste kunnen zal navolgen. 
 

 
 
Datum: 
 
Plaats: 
 
Handtekening:  

 

 
 
 
 
 
 

 
 


