CORONA-PROTOCOL PAVILJOEN & TERRAS TOS Bergeijk
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Introductie
Dit protocol heeft betrekking op het Paviljoen en terras van TOS en betreft een aanvulling op het
algemene corona-protocol van het tennispark.
Regels Paviljoen & Terras
1. Aanwijzingen van de dienstdoende barmedewerker of door de vereniging aangestelde
toezichthouder dienen ten alle tijden opgevolgd te worden.
2. Houd altijd voldoende afstand tot het barpersoneel en andere aanwezigen (1.5 meter).
3. Terrassen en het paviljoen zijn weer open.
4. Bij aankomst moet iedereen zich registreren zodat de GGD een grondig bron- en
contactonderzoek kan doen in het geval van een besmetting. Hiervoor is een formulier
“registratie contactgegevens en gezondheidscheck” beschikbaar. Het ingevuld formulier wordt
na 14 dagen vernietigd. Men kan zich ook via de QR-code digitaal registreren.
5. Plaats je tennistas in het daarvoor bedoelde rek op beide terrassen, voordat je op het terras
plaatsneemt.
6. Tafels zullen na vertrek van de gasten gedesinfecteerd worden. Mocht het druk zijn, geef de
barmedewerker gelegenheid dit te doen voordat je plaats neemt.
7. Het is niet toegestaan om staand je consumpties te gebruiken. Het is verplicht om een vaste,
toegewezen zitplaats te nemen.
8. Personen aan een tafel dienen onderling 1,5 meter afstand te houden, maar er is geen maximale
groepsgrootte meer.
9. Verplaats geen tafels van de vaste positie.
10. De terrasbezoekers blijven zoveel mogelijk zitten; verplaatsen gebeurt niet onnodig.
11. Desinfectiebenodigdheden staan bij de in- en uitgangen van het paviljoen en op de toiletten.
12. Contactloos betalen wordt aanbevolen (dus pinnen zonder invoeren van pincode). Ook betalen
met de KNLTB tennispas blijft mogelijk.
13. Er zijn maximaal 2 personen per toiletgroep toegestaan. Wacht eventueel op je beurt en houd
daarbij 1.5 meter afstand van elkaar.
14. Kleedkamers en douches zijn weer open. Er zijn maximaal 4 personen per kleedkamer
toegestaan.
15. Het maximum aantal toegestane personen op het terras of in het paviljoen is 50 (exclusief
personeel). Als dit aantal overschreden wordt, word je verzocht het paviljoen of terras te
verlaten.
Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest, verhoging (tot 38⁰C). Blijf ook thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38⁰C)
en/of benauwdheidsklachten.

