
 

 

Corona protocol vrijwilligers kantine:                    

Algemene veiligheid- en hygiëneregels  

 Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop; heb je klachten? Blijf 
thuis en laat je testen. Schud geen handen. 

 Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, 

koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen; 

 Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek voetbalvereniging;  

 Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder en vermijd drukte; 

Kantine -  open onder de volgende maatregelen  

Bezoekers 

 De kantine is voorzien van Corona-bestikkering zoals looproutes en afstandstrepen; 

 In de kantine moet gezondheidsverklaring worden ingevuld via de App of schriftelijk  

 Alleen betalen via PIN of Clubcart mogelijk; 

 Er worden maximaal 60 stoelen geplaatst in de kantine; 

 Er staan maximaal 4 stoelen om een tafel, volgens gepaste afstand; 

 Bezoekers zijn verplicht om te gaan zitten en mogen geen stoelen en/of tafels 

verplaatsen;  

 Buiten verkooppunt tot 12.00 en tijdens wedstrijd Zo1; 

 Wanneer er 60 stoelen gevuld zijn is de kantine vol. Er mogen/kunnen dan geen mensen 

meer bij. (kinderen onder de 18 worden niet meegerekend). De 50 is een maximum aantal 
waar geen uitzondering voor geldt;   

 In geval van een volle kantine is losse verkoop wel mogelijk . Mensen worden dan wel 

vriendelijk verzocht om na de aankoop direct te vertrekken. Hierbij geldt voor de rij dat 

men 1.5 meter afstand van elkaar houdt; 

 Na de wedstrijd van Zo1 wordt er een terras buiten gecreëerd; hier geldt ook dat er moet 

worden gezeten; 

 Indien regels niet worden nageleefd, zullen bezoekers hierop worden aangesproken.  

Vrijwilligers 

 Was regelmatig je handen 

 Indien er meerdere personen achter de bar staan maak dan goede afspraken zodat ook 

deze personen de 1,5-meter eenvoudiger kunnen proberen aan te houden 
 Rond de bar zijn er 3 bestel/uitgifte vakken gemaakt, geen zitplaatsen rond de bar 
 Reinig tafels en bar regelmatig (desinfectant) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Deze regels zullen worden geëvalueerd en eventueel worden bijgesteld 


