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Inleiding

Denksportcentrum de Lombard verwelkomt
graag gasten voor bijeenkomsten en wil met
het Coronaprotocol bewerkstelligen dat deze
zo veilig mogelijk verlopen. We hopen op
ieders medewerking!

Richtlijnen voor organisatie van activiteiten
De organisator van de bijeenkomst vragen
we namen en telefoonnummers van de
bezoekers te noteren en de bezoekers vooraf
op de hoogte te brengen van het protocol.
Onze uitgangspunten
• Voor de risicogroepen: Maak je eigen
afweging of je komt of niet.
• De zaalopstelling is gebaseerd op ruime
afstand tussen bezoekers.
• Iedereen is zelf verantwoordelijk voor
afstand houden, spreek elkaar zo nodig
aan. Toon respect voor anderen en
andermans norm.
Huisregels voor bezoekers
• Gezond verstand gebruiken staat voorop.
• Als jij of een huisgenoot verkouden bent,
hoest of verhoging hebt: blijf thuis, meld
je af en laat je testen. Neemt contact op
met de organisator, ook al is het op een
laat moment.
• Was of desinfecteer je handen bij
binnenkomst en herhaaldelijk daarna.
• Houd je aan de algemene hygiëneregels
van het RIVM (Hygiëneregels voor
iedereen).
• Neem de 1,5m afstand zoveel mogelijk in
acht, blijf zoveel mogelijk zitten en houdt
rekening met anderen.
• Volg de aanwijzingen van de organisator
en de barmedewerkers.
• Bij niet opvolgen van de huisregels kan je
de toegang worden ontzegd.

Maatregelen accommodatie
Voor de veiligheid zijn de volgende extra
maatregelen genomen:
• De zitplaatsen zijn op tenminste op 1,5m
afstand.
• Zo mogelijk wordt geventileerd met open
ramen en deuren. Aanvullend wordt de
installatie voor luchtverversing gebruikt
(alleen afzuiging en
aanvoer van verse lucht,
geen recirculatie). De mate
van ventilatie monitoren
wij met een CO2-meter.
• In de zaal staan handgel en
desinfecterende middelen.
• Er is een schoonmaakschema voor
reiniging van toiletten (minstens één keer
tussen twee bijeenkomsten).
• Voorafgaand aan de bijeenkomst kan bij
binnenkomst een bestelling worden
gedaan bij de bar; de coronastickers op
de grond geven de goede afstand tot
andere bezoekers aan.
• Zodra de bestelling wordt geserveerd
neem je deze mee naar een plaats aan
een tafel.
• Tijdens de bijeenkomst en na afloop
bestel je drankjes aan tafel. We vragen
iedereen zoveel mogelijk afstand tot de
barmedewerkers te bewaren.

