Hygiëneregels in coronatijd
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Blijf thuis bij neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest en verhoging
vanaf 38°C!
Blijf thuis als iemand in het huishouden koorts heeft en/of benauwdheidklachten!
De zaaldienst zal bij binnenkomst een gezondheidscheck doen en een aantal vragen
stellen.
Hoest en nies in je elleboog (alleen als je lange mouwen aan hebt, anders de
binnenkant van je shirt). Gebruik papieren zakdoekjes.
Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één
vervoersmiddel van of naar een uitwedstrijd of toernooi gaan!
Volg te allen tijde de richtlijnen van de zaaldienst.
Schud geen handen en geef geen highfives!
Mondkapjes zijn binnen verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder behoudens
tijdens het spelen.
Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Met
andere woorden dubbelen mag! Dubbelen mag alleen bij de jeugd!
Let op: Voorafgaand en na afloop van het tafeltennissen dienen spelers van 18 jaar
en ouder buiten de sportzone wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden (zie
plattegrond speelzaal ATTC).
Desinfecteer je handen bij binnenkomst, als je de clubruimte betreedt en als je de
accommodatie verlaat!
Gebruik alleen je eigen batje. Ballen worden door de vereniging verzorgd.
Geen zweethanden afvegen op de tafel. Gebruik een eigen handdoek.
Na het spelen de tafel nat sprayen met desinfectiemiddel en je eigen tafelhelft
droogmaken met een stuk papier.
Na het spelen worden de gebruikte ballen verzameld in een ‘ontsmettingsbak’ (een
emmer met het etiket “gebruikte ballen”). De ballen kunnen de volgende dag
opnieuw gebruikt worden.
Laat geen spullen in de zaal of in de clubruimte liggen.
Gebruik de desinfecterende gel vooraf en na je toiletbezoek!
Alleen de zaaldienst komt achter de bar!
Alleen contactloos betalen!

Volg de aanwijzingen van de zaaldienst, bij het niet naleven van de afstand
en hygiëneregels mag de zaaldienst je uit de accommodatie verwijderen!

