
Welkom op het TT Circuit Assen
COVID-19 infectiepreventie

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
 � Blijf thuis als je een van de volgende (milde) klachten hebt: 

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38°C).

 � Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38°C) en/of 
benauwdheidsklachten.

 � Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief is getest op het 
coronavirus (COVID-19).

 � Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon 
buiten jouw huishouden.

 � Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

 � Was regelmatig je handen met water en zeep.

 � Schud geen handen en vermijd het aanraken van je gezicht.

Op het TT Circuit Assen
 � Kom niet eerder dan 60 minuten voor je aangegeven starttijd van de eerste sessie 

naar het circuit en ga direct na je laatste sessie naar huis. 

 � Bij de ingang voert de organisator toegangscontrole uit. Per deelnemer worden 
maximaal 3 begeleiders toegelaten.

 � Elke deelnemer krijgt op de paddock een parkeerplek van ca. 60 m2 toegewezen.

 � In een enkele pitbox mag maximaal 1 auto of 2 motoren geplaatst worden. Per 
voertuig zijn maximaal 3 personen in een pitbox toegestaan.

 � Toegang tot de sanitairgebouwen is gelimiteerd. Het is niet mogelijk om op het circuit 
te douchen.

 � Het tankstation is enkel via de betaalterminal geopend en betalingen dienen zoveel als 
mogelijk contactloos gedaan te worden. Het gebruik van disposable handschoenen bij 
het tankstation is verplicht.

 � In een lift mag maximaal 1 persoon aanwezig zijn.

 � Tijdwaarneming en Race Control zijn niet toegankelijk. Meld je in geval van vragen 
altijd eerst bij Riders Info.

 � Je bent zelf verantwoordelijk voor het bevestigen van een transponder, indien van 
toepassing.

 � Uitslagen van sessies worden niet fysiek verspreid of gepubliceerd, maar zijn alleen 
digitaal in te zien via www.raceresults.nu
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