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Algemene gezondheids- en hygiëneregels
•

Blijf thuis bij klachten (verkoudheid, hoesten, benauwdheid, koorts of verlies van reuk en
smaak), of als iemand in jouw huishouden koorts of benauwdheid heeft. Als iemand binnen
jouw huishouden positief getest is op het Coronavirus, blijf je 14 dagen thuis.

•
•

Was je handen direct bij aankomst op de daarvoor aangegeven plekken.
Hoest en nies in je elleboog.

Barverantwoordelijke
•
•
•

•

De barverantwoordelijke is te herkennen aan een hesje.
De barverantwoordelijke blijft nuchter en mag max. één alcoholische versnapering drinken
op een avond.
Volg te alle tijden de instructies van de barverantwoordelijke op. Doe je dit niet, of houd je
je niet aan de aangegeven regels, dan zal je worden gevraagd om te vertrekken. Bij
herhaaldelijke overtredingen zal je de toegang tot de kantine voor langere tijd ontzegd
worden.
Toezicht houden is voor niemand leuk, dus help de barverantwoordelijke. Spreek ook elkaar
aan op ongewenst gedrag. Ga niet de barverantwoordelijke aanmoedigen om toch te
drinken of om langer open te blijven tegen zijn of haar zin.

Openingstijden
•

•
•

De kantine opent vanaf woensdag 1 juli. De komende weken is de kantine open op
woensdag en donderdag. Zodra we weer naar de normale trainingsdagen teruggaan, is de
kantine alleen op donderdag open.
De kantine opent zodra de laatste seniorentraining is afgelopen. Op woensdag is dat om
21:30, op donderdag om 21:45.
De kantine sluit om 00:00

Reserveren
•
•
•

Voor eventueel toekomstig contactonderzoek, moeten we bijhouden wie er in de kantine
aanwezig zijn geweest.
De barverantwoordelijke houdt de aanwezigheid bij. Meld je dus bij aankomst eerst bij de
barverantwoordelijke.
Dit geldt ook als je net getraind hebt, of als je alleen maar één drankje komt doen.

Looproutes en vaste zitplekken
•
•

Volg te alle tijden de aangegeven looproutes.
Parkeer je fiets aan de zijkant van het kantinegebouw, niet in de gebruikelijke fietsenrekken.

•
•
•
•
•

We gebruiken een aparte in- en uitgang. De deuren aan de kant van het veld dienen als
ingang. De deur aan de kant van de poort dient als uitgang.
Er zijn geen staanplekken. Zitten is verplicht.
Verplaats geen tafels en stoelen. Buiten staan de plekken waar stoelen mogen staan
aangegeven.
Binnen geldt een maximaal aantal zitplaatsen. Als alle stoelen bezet zijn, kun je dus niet
binnen zitten. Vol = vol.
Heb je buiten gezeten? Maak dan als je weggaat de leuningen van je stoel schoon, en berg
hem zelf weer op.

Bestellen en betalen
•
•
•

•

Alleen de barverantwoordelijke mag achter de bar komen.
Je bestelt op een vaste, aangegeven plek aan de bar. Zit de barverantwoordelijke buiten?
Vraag dan eerst of hij/zij even meeloopt.
Wees sympathiek, en bestel met meerdere mensen tegelijk. Zo wordt het niet te druk aan
de bar, en/of hoeft de barverantwoordelijke niet constant voor 1 drankje heen en weer te
lopen.
Er kan alleen met pin betaald worden. Betaal bij voorkeur contactloos.

