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Corona protocol bridgelessen van De Nieuwe Lichting
Hieronder staan de regels die we in acht zullen nemen bij de bridgelessen in het Denksportcentrum. Of je onder de voorwaarden
van dit protocol wilt bridgen bepaal je uiteraard zelf: meespelen is
voor eigen verantwoordelijkheid; als club faciliteren we alleen,
echter ook met het oog op elkaar:

Blijf thuis als je ziekteverschijnselen hebt!
Maatregelen met betrekking tot het bridgen
•

De overheid schrijft voor dat er een toezichthouder aanwezig is die de aanwezigen aanwijzingen
geeft om zich aan het protocol te houden en deze aanwijzingen dienen te allen tijde opgevolgd te
worden. Tijdens de lessen vervult de docent deze rol.

•

Bij binnenkomst in het gebouw gaat u direct naar het leslokaal en neemt plaats aan een van de tafels, al dan niet in overleg met de docent.

•

De deelnemers aan de lessen zitten aan grote tafels op anderhalve meter afstand van elkaar. Als
men niet aan tafel zit dient de anderhalve meter nog steeds in acht genomen te worden.

•

Er staan 4 grote tafels in het leslokaal. Er kunnen dus 16 cursisten aan de lessen deelnemen.

•

Als de spellen gespeeld zijn blijven de spelers aan tafel zitten. Een uitzondering wordt gemaakt
voor toiletbezoek.

•

Consumpties worden in het leslokaal geserveerd, niemand loopt voor een drankje naar de bar. U
noteert uw bestelling op een briefje of een lijst die de docent beschikbaar stelt. De docent of een
door de docent aangewezen persoon brengt de bestellingen naar de barkeeper. Als de bestelling
klaar is wordt deze door de barkeeper in het leslokaal gebracht.

•

Napraten na afloop gebeurt ook in het leslokaal, nog steeds op anderhalve meter afstand van elkaar of, als dat niet lukt, met een mondkapje of gezichtsmasker.

In en rond het gebouw:
•

Er is een kuchscherm bij de bar opgehangen op de plaats waar afgerekend moet worden. Voor andere zaken hoeft niemand zich bij de bar te melden, want consumpties worden in de speelzaal uitgeserveerd.

•

De barruimte is heringericht met minder zitplaatsen. Nazit en naborrelen vinden plaats in de speelzalen met maximaal vier personen aan een tafel. Als daarbij de anderhalve meter niet in acht genomen wordt, zijn mondkapjes of gezichtsmaskers verplicht.

•

Er kan voortaan ook contactloos of met de pinpas betaald worden.

•

Garderobe wordt opgesplitst naar meerdere plekken zodat er geen gedrang in de huidige garderobe ontstaat.

•

Nieuwe zeepdispensers in de toiletten. Was goed en vaak uw handen.

•

Desinfectiemateriaal is beschikbaar op vele plekken in het gebouw, maak er gebruik van.

•

Er is schoonmaakmateriaal beschikbaar in elk toilet, zelf reinigen voor en na gebruik.

•

Op diverse plekken hangen informatie- en waarschuwingsborden of -posters, volg de aanwijzingen
s.v.p. op.

•

Het protocol is voor elke bezoeker digitaal of op papier vooraf beschikbaar

•

In het leslokaal bevindt zich een nieuw luchtverversingssysteem met voldoende capaciteit voor 20
personen. Inschakeling gebeurt een half uur voordat de lessen beginnen. Ook in de rest van het
gebouw is ventilatie aanwezig.

Wat moet iedere bridger zelf doen?

•

Houdt altijd 1,5 meter afstand buiten de bridgetafel.

•

Er staat desinfectiegel op elke tafel, maak er gebruik van.

•

Let op elkaar.

•

Volg te allen tijde de aanwijzingen van de toezichthouder op.

•

Ga zo mogelijk vooraf thuis naar het toilet

•

Was uw handen grondig (is beter dan desinfecteren)
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