CORONABELEID kaatsvereniging `BOLSWARD´ voor de
wedstrijd Heren Hoofdklasse vrije-formatie
op zondag 12 juli 2020.

ALGEMEEN
-

Klachten? blijf thuis en laat u testen;
ouder dan 18 jaar: hou 1½ meter afstand van anderen;
was regelmatig je handen;
vermijd drukke plekken;
volg de aanwijzingen van de organisatie;
betreden van ’t Oordje is op eigen risico en verantwoording;
gebruik je gezond verstand (corona is niet over).

SPECIFIEK INRICHTING VELD
-

rond het veld staan stoelen en banken;
de stoelen staan op 1½ meter van elkaar en mogen niet worden verplaatst;
op de banken zijn de zitplaatsen gemarkeerd;
schreeuwen en zingen is niet toegestaan op het gehele terrein;
zie verder bijlage 1.

SPECIFIEK INGANG
-

iedere bezoeker, vrijwilliger, sporter en pers wordt geregistreerd bij de ingang en
verklaart hiermee de regels in dit protocol op te volgen;
indien het maximum van 250 bezoekers is bereikt wordt ’t Oordje gesloten;
de lotenverkopers zitten achter een spatscherm;
één toegangshek blijft gesloten; ook de loopingang en andere stekken zijn dicht;
bij de ingang is desinfecterend zeep aanwezig;
zie verder bijlage 2.

SPECIFIEK VERKOOP BROODJES EN SOEP
-

verkoop van soep en broodjes vindt plaats vanuit de kantine (openslaande deuren);
behoudens de organisatie is de kantine voor iedereen gesloten;
de verkopers zitten achter een spatscherm;
gekochte consumpties worden genuttigd op het terras;
de looprichtingen zijn aangegeven;
zie verder bijlage 3.

SPECIFIEK VERKOOP KOFFIE EN DRANKJES
-

verkoop van koffie en andere dranken vindt plaats vanuit de tent vanachter het buffet;
de verkopers zitten/staan achter een spatscherm;
de looprichtingen zijn aangegeven;
zie verder bijlage 4.

SPECIFIEK INRICHTING TERRAS
-

tafels en stoelen zijn zodanig geplaatst dat de 1½-meter is geborgd;
stoelen en tafels mogen niet worden verplaatst;
ieder ruimt zelf zijn rommel op (in de nabijheid van het terras zijn containers geplaatst:
zie verder bijlage 5.

SPECIFIEK TOILETVOORZIENINGEN
-

zowel in de heren-wc als in de dames-wc mogen maximaal 2 personen
aanwezig zijn;
zijn de twee wc’s bezet dan buiten wachten;
in en bij de toiletvoorzieningen is desinfecterende zeep aanwezig;
na het toiletbezoek wast iedereen zijn handen;
de looprichtingen zijn aangegeven.

-

SPECIFIEK KLEEDKAMERS
-

de maximum bezetting van de kleedkamers is 4 personen;
de douches worden met verstand gebruikt (maximaal 2 personen gelijktijdig);
de toiletten in de kleedkamers mogen uitsluitend worden gebruikt door de sporters.

CORONA-COÖRDINATOR
-

Lammert Leeuwen (06-46234023)

Vastgesteld door het bestuur van kaatsvereniging Bolsward
d.d. 4 juli 2020
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Bijlage 1: Speelveld
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