PROTOCOL BEZOEK PAVILJOEN EN TRAININGEN SVDU
TEN TIJDE VAN COVID’19 versie 5 juni 2021
PROTOCOL BEZOEK PAVILJOEN
Vanaf 5 juni mag ons Paviljoen weer open! Dit protocol geldt zowel voor binnen het Paviljoen als voor op het terras. Het is van groot
belang dat alle bezoekers van het Paviljoen het protocol vooraf goed doorlezen en zich er tijdens het bezoek aan houden. Alleen op deze
manier kunnen we ons Paviljoen weer op een veilige manier bezoeken. Volg daarom ook de aanwijzingen van de bar-, commissie- en/of
bestuursleden. We vertrouwen hierbij op jullie medewerking! Succes en tot snel in ons Paviljoen!
Blijf thuis als jij of iemand in je gezin een van de volgende klachten hebt:
- Neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°). Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer komen sporten;
- Blijf thuis als iemand positief getest is op het coronavirus en jij in de afgelopen 10 dagen contact met hem/haar hebt gehad;

Paviljoen geopend per 5 juni 2021
- Voorlopig is het Paviljoen alleen op de trainingsavonden (donderdagen) geopend;
- Als je alleen binnenkomt voor bijv. het gebruik van een kluisje of het afhalen van een drankje, is registratie niet nodig;
- Neem je plaats in het Paviljoen of op het terras, dan geldt dat jij je registreert door middel van het ter plaatse scannen van een QR code
met je telefoon of door het invullen van een papieren registratieformulier;
- De barmedewerker controleert je ‘groene’ vinkje of neemt je registratieformulier in ontvangst. Daarna mag je plaatsnemen;
- Toegang tot het paviljoen is alleen mogelijk als er een mondkapje gedragen wordt. Deze mag af als je zit.
- Het maximaal aantal zitplaatsen in ons paviljoen is vastgesteld op 27 personen. Op het buitenterras kunnen er maximaal 22 personen
plaatsnemen;
- Het Paviljoen is geopend tussen 17.00 uur – 22.00 uur;
- Er zijn 2-persoons tafels opgesteld;
- Het is alleen mogelijk om met PIN te betalen.
Routing in en rondom het Paviljoen
- De hoofdingang is ook nu de ingang, maar geen uitgang meer;
- De eerste klapdeur bij binnenkomst is de toegang tot het Paviljoen (dus geen uitgang!);
- De tweede klapdeur is alleen te gebruiken voor toiletbezoek;
- Er zijn 3 zones aan de bar, te weten: bestel-, betaal- en afhaal/retourzone;
- Het Paviljoen verlaat je via de hiervoor aangeduide terrasdeur (dit is geen ingang!).
Huisregels, zorg voor elkaar en gun elkaar de ruimte
- Je mag alleen plaatsnemen in het Paviljoen of op het terras nadat je geregistreerd bent en dit hebt laten controleren door de
barmedewerker;
- Houd je aan de 1,5 meter afstand van ieder persoon;
- Desinfecteer je handen bij het binnengaan van het Paviljoen (in de hal) en als je naar buiten gaat (terraszijde);
- Verplaats je alleen als je naar de wc of garderobe gaat of moet betalen. Draag binnen bij verplaatsing altijd een mondkapje.
- Houd de aangegeven routing aan!;
- Verplaats geen tafels en stoelen;
- Gebruik een zitplaats, staanplaatsen zijn niet toegestaan;
- De bar is ingedeeld in 3 zones: bestel-, betaal- en afhaal/retourzone. Er mogen maximaal 3 personen in deze rij staan;
- Je krijgt je bestelling mee op een dienblad en je brengt deze zelf retour in de betreffende zone. Bestellen of retour vanaf terras gaat via
de hoofdingang;
- De commissie Paviljoen draagt zorg voor het desinfecteren van tafels en stoelleuningen na gebruik. Het terrasmeubilair valt niet te
desinfecteren. Zorg bij gebruik van het terras voor een goede persoonlijke hygiëne.
Toiletgebruik
- Maximaal 1 persoon tegelijk in de toiletruimte bij het urinoir. Indien het aparte toilet (het kleine kamertje) in gebruik is, dan zijn er dus
maximaal 2 personen binnen;
- Gebruik aanwezige desinfectiedoekjes om wc-bril te reinigen;
- Was je handen na toiletgebruik en gebruik wegwerp tissues om je handen te drogen;
- Desinfecteer je handen na het toiletbezoek.
Desinfectie materiaal aanwezig
- Handdesinfectie is beschikbaar in hal (ingang) en toiletruimte;
- Handdesinfectie is beschikbaar bij uitgang (terrasdeur);
- Desinfectiedoekjes zijn beschikbaar in het toilet (voor de wc-bril);
- Desinfectie beschikbaar aan de bar voor het desinfecteren van tafels en stoelen.

PROTOCOL BEZOEK PAVILJOEN EN TRAININGEN SVDU
TEN TIJDE VAN COVID’19 versie 5 juni 2021
PROTOCOL TRAININGEN
Vanaf donderdag 3 juni jl. is de ‘zomerstop’ ingegaan. Je kunt uiteraard voor jezelf gewoon doortrainen! Dat kan in de bossen van
Amelisweerd of op de baan/gras tot aan de start van het nieuwe seizoen op donderdag 19 augustus 2021. Je mag zelf bepalen hoe laat
je gaat trainen. Houd er rekening mee dat het paviljoen en de kleedkamers om 22.00 uur sluiten. De kleedkamers zijn zowel voor als na
de training geopend en kent een gemaximeerd aantal personen die tegelijkertijd kunnen omkleden/douchen. We vertrouwen op jullie
medewerking en wensen jullie veel plezier tijdens de training!
Blijf thuis als jij of iemand in je gezin een van de volgende klachten hebt:
- Neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°). Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer komen sporten;
- Blijf thuis als iemand positief getest is op het coronavirus en jij in de afgelopen 10 dagen contact met hem/haar hebt gehad;

Je reis naar de SVDU, wat te doen?
- Vanaf donderdag 10 juni is ons Paviljoen op de donderdagavonden weer geopend;
- Je waardevolle spullen kun je in een kluisje opbergen, net als dat je indien gewenst gebruik kunt maken van het toilet;
- Na het opbergen van je waardevolle spullen of het gebruiken van het toilet, verlaat je direct het Paviljoen. Let op, houd je aan de 1,5
meter afstand van ieder persoon;
- Reis zoveel als mogelijk alleen naar de training;
- Toeschouwers zijn weer toegestaan. Let op, houd je aan de 1,5 meter afstand van ieder persoon;
Bij de SVDU:
- Berg je spullen eventueel op in een kluisje en loop vervolgens direct naar buiten;
- Is het slecht weer, dan kun je in het Paviljoen blijven onder de voorwaarde dat je gebruikmaakt van een zitplaats;
- De kleedkamers zijn geopend;
- Houd je aan de aanwijzingen van bar-, commissie- en/of bestuursleden, zij hebben de bevoegdheid om je naar huis te sturen wanneer
je je niet aan de aanwijzingen houdt;
- Blijf altijd op 1,5 meter afstand van iedere andere persoon!
Tijdens de training:
- Spuug niet en snuit je neus niet de grond. Hoesten en niesen gebeurt in de ellenboog;
- Blijf tijdens de training zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand van iedere andere persoon!;
- Toeschouwers zijn weer toegestaan. Let op, ook voor hen geldt, houd je aan de 1,5 meter afstand van ieder persoon.
Na de training:
- Wil jij je graag omkleden / douchen? Er zijn 3 kleedkamers beschikbaar waarin totaal 22 personen tegelijkertijd terecht kunnen. Is het
maximaal aantal personen bereikt in de kleedkamer, wacht dan buiten de kleedkamers tot er ergens een plaats vrijkomt;
- Is het slecht weer, dan kun je na de training even in het Paviljoen wachten op een plaats in de kleedkamer onder de voorwaarde dat je
gebruikmaakt van een zitplaats en je hebt geregistreerd;
- Ook in de kleed- en doucheruimte blijf je op 1,5 meter afstand van ieder persoon en neem je plaats op de hiervoor gemarkeerde
plaatsen;
- Doucheknoppen die afgeplakt zijn worden niet gebruikt;
- Zorg zelf voor goede hygiënemaatregelen;
- De grootste kleedkamer (de meest linkse als je voor het gebouw staat) biedt plaats aan maximaal 10 personen (6 douches kunnen
tegelijkertijd gebruikt worden), de 2 andere kleedkamers bieden plaats aan maximaal 6 personen per kleedkamer ( 3 douches kunnen
tegelijkertijd gebruikt worden);
- Als je omgekleed en klaar voor vertrek richting Paviljoen bent, haal je zelf nog een schoonmaakdoekje (aanwezig in de kleedkamer)
langs je plek zodat ook de persoon die na jou komt een schone plek heeft;
- Na de training of het omkleden haal je je spullen weer op uit het kluisje. Sleutel van kluisje moet na de training in de desinfectiebox
gedropt worden.
- Bezoek je het Paviljoen? Gezellig! Ook hier geldt, volg de aanwijzingen van bar-, commissie- en/of bestuursleden en lees vooral ook het
protocol Paviljoen!;
- Houd je na de training aan de aanwijzingen van evt. bar-, commissie- en/of bestuursleden;
- Desinfecteer je handen bij binnenkomst - en vertrek Paviljoen en was je handen bij thuiskomst;
- Blijf na de training / omkleden altijd op 1,5 meter afstand van iedere andere persoon!

