Aanvullende huisregels in coronatijd
Bijgewerkt bestuur ATTC, d.d. 25 september 2021

Allereerst: bij ATTC beschikken wij over een club-/wachtruimte en geen kantine, dus als
zodanig zullen wij ook geen corona toegangsbewijs verplicht stellen. Wel beschikken wij
over een afhaalpunt (de bar) alwaar vanwege het “alleen afhalen” nog geen barkrukken
geplaatst zullen zijn.
Wij vinden als ATTC dat wij een zorgplicht hebben naar onze leden en bezoekers en
adviseren daarom iedereen zich nog zoveel mogelijk aan 1,5 meter afstand te houden
en de navolgende inmiddels beperkte lijst aan aanvullende huisregels:
-

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!
Hoest en nies in je elleboog (alleen als je lange mouwen aan hebt, anders de
binnenkant van je shirt). Gebruik papieren zakdoekjes.
Schud geen handen en geef geen highfives!
Voor iedereen die niet actief aan het sporten is: hou zoveel mogelijk nog 1,5 meter
afstand van elkaar.
Desinfecteer je handen bij binnenkomst, als je de clubruimte betreedt en als je de
accommodatie verlaat!
Er is geen aanwezigheidsregistratie meer nodig bij binnenkomst.
Alle ramen in de zaal dienen open zijn. Idem het bovenraam en evt. de deur in de
clubruimte. Na afloop alle ramen weer sluiten.
Alleen de zaaldienst komt achter de bar!
Zoveel mogelijk contactloos betalen!
De clubruimte en gymzaal zijn geopend tot uiterlijk 24.00 of zoveel later als dat de
laatste wedstrijd eindigt.
Bij aanvang en na afloop van de zaaldienst dienen alle tafels, bar, apparatuur,
deurklinken en handgrepen (koel)kasten in de clubruimte met een sopje
(allesreiniger en warm water) af te worden genomen!

Volg de aanwijzingen van de zaaldienst, bij het niet naleven van de regels
mag de zaaldienst je uit de accommodatie verwijderen!
Veiligheid voor jou en anderen staan voorop dus houd je aan de regels!

