Het Corona Horeca Protocol bij TV Columbae
a. Lees vooral ook het protocol even na, kijk op
https://www.khn.nl/kennis/protocol-heropening-horeca-beschikbaar,
Onze specifieke aandachtspunten zijn:
b. De loop route is eenrichting – bij de bar erin en de serre eruit – OOK als je nog iets wilt
bestellen of naar het toilet wilt (pijlen en bordjes geven de richting aan),
c. Voor entree vd kantine wordt men geacht de handen te wassen, en niet spelers/
bezoekers moeten zich verplicht registreren bij de ingang (dit ivm contact onderzoek igv een
uitbraak)
d. Aan de bar is plek voor 1-2 bestellers en 1 persoon die glazen retour brengt (duidelijk
gemarkeerd)
e. Er zijn 6 tafels elk met 4 zitplaatsen/ stoelen elk zodat 1,5 m gewaarborgd kan worden. Er is
geen plek voor meer personen, bij tafels gaan staan om te praten of stoelen en/ of tafels
verplaatsen is niet toegestaan, ook niet buiten,
f. Bezoekers van de kantine/ het terras worden geacht ruimte te maken voor mensen die net
van de baan komen en wat willen drinken,
g. Verder worden bezoekers vd kantine/ het terras zelf geacht tafels schoon te maken en glazen
terug te brengen (spullen hiervoor staan op de tafels),
h. Er kan alleen worden gepind, er is geen contant geld meer in de kassa (stickers geven dit ook
aan)
i. De bardienst medewerkers dienen een schort te dragen om herkenbaar te zijn, alsmede
handschoenen om zichzelf te beschermen. Deze laatste liggen achter de bar.
j. Zorg ervoor dat het water in de spoelbak doorstroomt, vul deze regelmatig aan met
spoelmiddel, en spoel alle glazen zorgvuldig
k. Als de bardienst medewerker even niets te doen heeft wordt deze verzocht een rondje langs
de deurklinken te doen en deze af te nemen
l. Graag de schoonmaakspullen aan het eind van de dienst verzamelen in een krat en in de
keuken zetten zodat dit niet gaat zwerven en verdwijnt.
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