Horeca protocol 1.0
Per 1 juli 2020

Horeca protocol
Kantine d’n Doorloop
Korfbalvereniging BMC
LET OP:
Bij diverse ingangen hangen posters met de richtlijnen.
Gelieve je zorgvuldig aan de regels te houden.
Wij zijn met zijn allen, spelers, ouders, vrijwilligers en bezoekers
verantwoordelijk om een gezond en veilig sportklimaat te waarborgen.
Bij binnenkomst altijd eerst de handen ontsmetten!
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1.

Algemene regels

De volgende algemene regels dienen ten alle tijden te worden nageleefd wanneer
men zich op het terrein (zowel binnen als buiten) van Korfbalvereniging BMC
begeeft (leden, gasten, vrijwilligers):
•
•
•

2.
•
•
•

3.

Er wordt ten alle tijden 1,5 meter afstand gehouden tot elkaar, tenzij het
een gezamenlijke huishoudingen of een groep van jongeren onder de 18
jaar betreft.
Als je verkouden of griepverschijnselen hebt; BLIJF THUIS.
Wijs elkaar erop als de regels niet na worden geleefd.

Looproutes
Op de deuren wordt heel duidelijk aan gegeven met posters en belijning
wat de ingang & uitgang is.
Let op de aangegeven looproute!
Er staan verspreid over het gehele complex voldoende
ontsmettingsmiddelen. Maak daar gebruik van.

Kantine / Terras

Algemeen geldt: Blijf zo veel mogelijk buiten op het terras. Gebruik het clubhuis
uitsluitend om een bestelling te doen in de kantine of voor het gebruik van de
wc.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Volg de aangeven looproutes en instructies
Gebruik bij binnenkomst de beschikbaar gestelde desinfecteer gel.
Vul je contactgegevens in bij binnenkomst tbv. eventueel bron- en
contactonderzoek door de GGD. Dit geldt alleen voor bezoekers. Spelers
en coaches staan geregistreerd in de KNKV app.
Plaats de bestelling alleen en niet met een hele groep.
Bij de bar staat duidelijk aangegeven aan welke kant je kan bestellen en
betalen. En aan welke kant je je bestelling kan ophalen & lege glazen e.d.
kan terug te brengen.
Wanneer je even moet wachten houd dan voldoende afstand.
Zowel in de kantine als op het terras zijn alleen zitplaatsen beschikbaar,
het is NIET toegestaan om aan de bar, voor de ramen in de kantine of bij
een van de tafels te blijven staan.
Het is niet toegestaan te zitten op plekken die zijn gemarkeerd met een
kruis.
Het is niet toegestaan om het meubilair van het terras te verplaatsen.
Iedereen is ook zelf verantwoordelijk voor het houden van 1,5 meter
afstand van elkaar.
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Regels voor bar medewerkers:
•
•
•
•

4.

Verdeel de taken onderling zodat er gepaste afstand onderling kan worden
gehouden (1,5 meter).
Maak de oppervlaktes en handgrepen in de keuken en kantine regelmatig
schoon.
Was regelmatig grondig je handen.
Wijs gasten erop als ze de regels niet goed naleven.

Gebruik WC’s

Voor het gebruik van de Wc’s gelden de volgende regels:
•
•
•
•
•

5.

Volg de aangegeven looproutes en instructies.
Maak gebruik van de beschikbaar gestelde schoonmaak doekjes.
Laat na gebruik de Wc netjes en schoon achter voor de volgende.
Was na een toilet bezoek grondig je handen.
Wanneer de toiletten onverhoopt bezet zijn, wacht dan even in het
halletje.

Getroffen maatregelen

De volgende maatregelen zijn genomen om te borgen dat de regels kunnen
worden nageleefd:
•
•
•
•
•
•

Looproutes om het kruisen van mensen te voorkomen + 1,5 meter afstand
strepen voor wacht rij bestellen.
Signing om aan te geven waar je mag zitten.
Desinfecteer gel beschikbaar bij binnenkomst.
Schoonmaak doekjes beschikbaar bij Wc’s.
Bar/corona verantwoordelijke aanwezig voor controle/handhaving regels
en aanspreekpunt.
Gescheiden taakverdeling bar personeel.
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