Protocol Coronavirus COVID-19
na Persconferentie 13 oktober 2020 – update 22 oktober 2020
Ontmoetingsruimte (ruimte met bar, biljarttafels, boekenkast):
- Bar/Horeca is gesloten
- Wel open als zelfstandige activiteitenruimte met maximaal 15 personen
- 1,5 mtr afstand
- Placering (vaste zitplaats)
- Geen vrije inloop, dus reservering verplicht
- Biljarten toegestaan: 1 tafel open – max. 4 personen
- Geen koffie/drank verkrijgbaar en eigen drank is niet toegestaan
Sporten
(Hierbij volgen we de regels van Rijksoverheid):
- Voor mensen van 18 jaar en ouder:
Sporten is alleen toegestaan als mogelijk is om onderling 1,5 mtr afstand te houden
Maximaal 4 personen mogen met elkaar sporten in een groepje. Onderling 1,5 mtr afstand
Maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur) met max 30 personen per ruimte
Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:
 De groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden
 Er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes
 Zij niet mengen
Wedstrijden zijn niet toegestaan
- Voor kinderen tot 18 jaar:
Hiervoor gelden de sportregels niet, zij mogen wel in grotere teams sporten of wedstrijden spelen
met teams van hun eigen club
- Douches en kleedkamers niet te gebruiken, zijn op slot
- Ingang sportzaal via tribune-ingang
- Sportdrankjes/water van thuis meebrengen (overige drank niet toegestaan)
- Publiek niet toegestaan
- Na afloop De Wis direct verlaten (geen eigen ontmoetingsplek creëren)
- Gebruikende sportvereniging is verantwoordelijk voor naleving van de regels van Rijksoverheid, bij
constatering van afwijking hiervan kan (directe) toegang worden ontzegd.
Vergaderzalen/Overige Ruimten (bijv. Rogge, Tarwe):
- Open
- Reservering verplicht
- Maximaal aantal mensen per specifieke ruimte (berekend op beschikbare m2)
- Sporten in deze ruimten: gelden dezelfde regels als onder “Sporten”
Algemeen:
- Houdt altijd 1,5 meter afstand
- Nies en hoest in uw elleboog
- Was vaak uw handen met zeep
- Bent u verkouden? Blijf dan thuis!
- Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven
- Verzoek om dragen van een mondkapje (vanaf 13 jaar) zodra je De Wis binnen stapt (geldt niet
tijdens sporten of zodra men zit)
- Bij binnenkomst: ontsmet je handen en vul aanwezigheidslijst in
Alle hierboven genoemde regels zijn onder voorbehoud, en kunnen op elk moment worden gewijzigd.
ZORG GOED VOOR JEZELF, EN LET GOED OP ELKAAR !!!
Bestuur De Wis

