Extra richtlijnen zaaldienst in coronatijd
Bijgewerkt bestuur ATTC, d.d. 19 mei 2021

Algemeen
-

-

Bij binnenkomst dient de zaaldienst een gezondheidscheck uit te voeren (zie
separaat document).
Tijdens de jeugdtrainingen vervullen de trainers de rol van zaaldienst.
Kom 15 minuten van te voren, op het moment dat er geen spelers in de zaal zijn.
Tijdens de zomerperiode mogen de tafeltennistafels blijven staan!
Alleen de zaaldienst komt achter de bar!
Bij aanvang en na afloop van elk tijdsblok alle tafels, bar, apparatuur, deurklinken
en handgrepen (koel)kasten in de clubruimte met een sopje (allesreiniger en
warm water) afnemen!
De zaaldienst checkt dat alle aanwezige leden geregistreerd staan.
Gooi de gebruikte ballen uit de ‘ontsmettingsbak’ (een emmer met het etiket
“gebruikte ballen”) van de vorige dag in de bak met schone ballen!
Zorg dat alle ramen in de zaal open zijn. Idem het bovenraam en evt. de deur in de
clubruimte. Na afloop alle ramen weer sluiten.
Alle tussendeuren blijven geopend!
Zie er op toe dat iedereen bij binnenkomst zijn handen desinfecteert.
Elke avond worden alle vuilniszakken (vol of niet) gedeponeerd in de verschillende
wijkcontainers.
Aan het eind van het tijdsblok er op toezien dat alle tafeltennistafels door de
spelers zijn gedesinfecteerd.

De clubruimte
-

Geen gebruik van de barkrukken (standaard naar de dameskleedkamer).
Idem van de overtollige groene stoelen (standaard naar de dameskleedkamer).
Maak tussendoor de stoelen en tafels schoon met een natte doek met
schoonmaakmiddel (waar er iemand gezeten heeft).
Verkoop van drankjes, zet deze op de bar zodat de koper dit kan pakken en
contactloos kan betalen. Contant betalen is niet mogelijk! Bij het evt. uitvallen van
het PIN-apparaat worden bonnetjes gemaakt!

Bij het herhaaldelijk niet naleven van de afstand en hygiëneregels
mag de zaaldienst iemand uit de accommodatie verwijderen!

Eventuele problemen of knelpunten doorgeven aan Hans Verwoerd.
E-mail: ja.verwoerd@ziggo.nl

