Corona Protocol Dorpshuis De Vriendschap Kats

i.v.m. sportzaal / badmintoncompetitie

- U dient terug te gaan naar huis c.q. thuis te blijven bij de volgende klachten:
verkoudheid/niezen/hoesten/keelpijn/moeilijk ademen/koorts
- Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar (ook bij binnenkomst)
- daarna desinfecteert iedereen zijn handen bij binnenkomst (omdat alles coronaproof
schoon is gemaakt)
- Probeer aanraking van het gezicht te voorkomen
- Het is verplicht de bezoekers te vragen zich -ter plekke- te registreren (in te
vullen lijst ligt klaar) i.v.m. van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een
besmetting
- Er worden geen handen geschud of ‘high fives’ gedaan
- Hoesten/niezen in de ellenboog
- Looproutes via PIJLEN zijn aangegeven en moeten worden nageleefd.
- Geef elkaar -zo nodig- de ruimte om te passeren!
- Op het speelveld geldt de 1,5 meter regel niet, daarbuiten weer wél 1,5 meter afstand!
- Toiletruimtes in kleedruimte dienen gebruik te worden en niet in hal!
- Jassen worden opgehangen aan de stoel van de gebruiker/neergelegd op bank
in de kleedkamer op je eigen gedeelte.
- Bezoekende team moet zich ook overigens houden aan de richtlijnen van het
RIVM.
In verband met de 1,5 meter regel is het maximale aantal personen in de gymzaal beperkt. In de
gymzaal zijn stoelen en banken gereserveerd voor speler en toeschouwers. In totaal mag ieder team
maximaal 7 personen meenemen (bijv. 4 spelers en 3 toeschouwers of 5 spelers en 2 toeschouwers.
Spelers en bezoekers uitspelende team zitten op 1,5 meter afstand op de bank(en) (op zwart/geel
sticker
) aan de kant van de kleedkamers.
Spelers en bezoekers van thuisspelende team zitten op 1,5 meter afstand op de bank (op zwart/geel
sticker

) aan de kant van de hal/ontvangstruimte/bar.

De spelers kunnen gebruikmaken van de zowel de heren kleedruimtes als de dames kleedruimte
(zitten op zwart/geel sticker
) met max 4 spelers per kleed- en/of doucheruimte. (1,5 meter
afstand).
Nadat het uitspelende team gedoucht heeft kan desgewenst het thuisspelende team douchen volgens
dezelfde regels!
Aan het eind van de avond kunnen tafels samengevoegd worden zodat iedereen rond de tafels
kunnen zitten op de stoelen op gepaste afstand en nog gezellig drankjes kunnen drinken en
napraten.
De hal/ontvangstruimte/bar wordt NIET gebruikt door spelers en bezoekers in verband zijnde een te
kleine ruimte i.v.m. 1,5 meter afstand!
Koffie, thee en drankjes (voor jezelf en/of anderen) bij het gele doorgeefluik bestellen en meenemen,
waarbij de looprichting verplicht blijft!
Houdt u aan de regels want anders krijgt Dorpshuis Vriendschap een boete of met een sluiting te
maken en dat kan niet de bedoeling zijn!
(zie ook de posters bij de hoofdingang en diverse ruimtes):
Aan het einde van de avond kan je tot slot via de hal met gepaste afstand het pand weer verlaten.
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Op dit moment kan nog niet contactloos betaald worden.
Betaal je contant, doe het zo veel mogelijk gepast.
Respecteer en volg de aanwijzingen op!
Samen kunnen we corona verslaan!
Team De Vriendschap
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