Aanvullend Protocol openstelling kantine AV Hollandia vanaf 26 augustus 2020
Per 1 juli kunnen sportkantines weer opgestart worden. Het crisisteam Corona van AV Hollandia
heeft er bewust voor gekozen om de openstelling van de kantine uit te stellen tot 26 augustus
2020, aangezien de schoolvakanties dan ook weer voorbij zijn.
Daarbij komen vele aspecten kijken. De richtlijnen van het Protocol Heropening Horeca zijn
leidend voor het openen van de sportkantine naast de geldende noodverordeningen. Dit kan per
gemeente verschillen; stem dit dan ook af met de lokale overheid.
1. Wat zijn de afspraken voor de openingstelling van de kantine?


















Er is een vast aanspreekpunt (barvrijwilligers/trainers) per openstelling van de kantine;
Het aanspreekpunt zal worden geïnstrueerd over de geldende regels;
Er worden looplijnen uitgezet in de kantine;
De toegang van de kantine is via de gebruikelijke wenteltrap in de hal;
Bij de ingang zal een statafel staan met daarop handgel;
De uitgang is via de wenteltrap in de microfonisten ruimte, die uit komt in de hoekruimte
op de benedenverdieping;
In de kantine kan er alleen gebruik gemaakt worden van zitplaatsen.
Het aantal barkrukken zal verminderd worden naar maximaal 6 stuks, zodat aan de bar
de 1,5 meter gewaarborgd is;
Aan de bar mogen maximaal 2 personen, of meer personen die een gezamenlijke
huishouding vormen, binnen een afstand van 1,5 meter naast elkaar zitten. De afstand
ten opzichte van de volgende persoon moet 1,5 meter bedragen.
Het aantal mensen per tafel zal zodanig georganiseerd worden, door de opstelling van de
stoelen per tafel, zodat we ook hier de 1,5 meter kunnen waarborgen.
Maximaal 2 personen, of meer personen die een gezamenlijke huishouding vormen,
binnen een afstand van 1,5 meter aan tafel zitten. De afstand ten opzichte van de
volgende persoon moet 1,5 meter bedragen;
Het is niet toegestaan om tafels/stoelen/barkrukken die in opslag staan in de
bestuursruimte eigenhandig te gaan verschuiven en bij te plaatsen;
Het maximaal aantal personen in de kantine zal conform de regels van de overheid
worden vastgesteld;
De geldende hygiëneregels zullen bij de ingang van de kantine opgehangen worden;
De openstelling van de kantine zal vooralsnog alleen plaatsvinden na de trainingen, of
na toestemming van het bestuur;
Koffie en thee zullen in papieren- of plasticbekers geserveerd worden;
Laten we er allemaal voor zorgen dat leden zich veilig en prettig voelen;

2. Spelregels kantine.
 Geen toegang bij verkoudheidsklachten of griepverschijnselen
 Houd vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand
 Bij binnenkomst maak gebruik van handgel
 Handenwassen na toiletbezoek
 Betaal als het kan contactloos met je betaalpas
 Respecteer en volg de aanwijzingen van het aanspreekpunt van de kantine
 Het maximaal aantal personen dat toegestaan is in de kantine is vastgesteld op 20
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