Corona-protocol FC Perspectief
voor gebruik van de grote zaal in de Zoutkeet

Bij gebruik van de grote zaal in de Zoutkeet dienen de leden van FC Perspectief
zich aan de onderstaande regels te houden. Deel A is voor de reguliere
clubavonden. Op deze avonden kunnen we rekening houdend met 1,5m afstand
maximaal 35 personen in de zaal. Deel B is voor de bijeenkomsten van
werkgroepen.

A. Clubavonden
Algemeen
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Zaalindeling in de lengte (zie tekening) in plaats van zoals gebruikelijk in de
breedte. Dit geeft de mogelijkheid van meer zitplaatsen.
De stoelen worden in de zaal klaar gezet door een in-/opruimploeg.
Aspirant-leden zijn ook van harte welkom op de clubavonden.
Toiletgebruik: slechts één persoon tegelijk in de ruimte met toiletten. Bij
entree (vooraf opgehangen) bordje “bezet” voordraaien (en terugdraaien bij
vertrek) > wordt aangebracht door De Zoutkeet.
Desinfectiemiddelen worden door De Zoutkeet in alle ruimten beschikbaar
gesteld.
Er is een ventilatiesysteem aan te zetten in de grote zaal bij de deur naar de
bar.
Er komen haakjes op de buitendeuren zodat deze opengezet kunnen worden
voor extra ventilatie indien nodig. Extra aandacht - DICHTZETTEN BIJ
VERLATEN ZAAL
Aanspreekpunten voor het protocol en/of coronamaatregelen in zijn
algemeenheid zijn Anja en Henk.
Op de clubavonden geeft, voor zover Anja of Henk niet aanwezig is, degene
die de avondleiding heeft uitsluitsel over vragen of onduidelijkheden.

Entree
−
−
−

−
−

Entree vanaf 19.30 uur; bij binnenkomst handen desinfecteren.
In barruimte bij binnenkomst links aan de bar stelt Anja corona checkvragen
en vult de Zoutkeet registratielijst in. De registratielijst wordt aan de
Zoutkeet gegeven. deze zal de lijst na twee weken vernietigen.
Rechts aan de bar staan het barlid (die koffie/thee regelt) en slechts één lid
(of twee huisgenoten). Voor koffie of thee in een wegwerpbeker (gepast
betalen € 0,75 per beker) om daarmee zo snel mogelijk de grote zaal in te
gaan (i.v.m. wachtenden buiten).
In de entreeruimte kan één lid (of twee huisgenoten) wachten tot de
barruimte vrij komt, anderen moet helaas buiten wachten tot de entreeruimte
leeg is.
Jassen en tassen meenemen de zaal in.

In de zaal
−
−
−
−

Bij binnenkomst linksaf en langs de muur doorlopen tot de laatste rij met een
lege stoel. Die ingaan tot laatste lege stoel en daar je jas/tas op of onder
plaatsen en op die stoel gaan zitten.
Als de rijen linksaf van de entree vol zijn, dan rechtsaf de rijen vullen.
Als je eerder weg moet, ga je in eerste instantie in de rij rechts van de entree
zitten. Als het programma begint kun je naar voren toe aansluiten.
Voor sprekers en de avondleiding worden op de voorste rij(en) zitplaatsen vrij
gehouden en op verzoek bij aanmelding voor slechthorende.

Einde avond
−
−
−
−
−
−
−

Als het programma afgelopen is, kan men met in achtneming van 1,5 m
napraten in de grote zaal (bij voldoende ruimte kan aan de bar een drankje
besteld worden (gepast afrekenen).
De loopruimte langs de muur (zie tekening) dient daarbij vrijgehouden te
worden, zodat anderen ongehinderd kunnen vertrekken.
Ieder legt zijn eigen stoel op de karren.
Koffie-/theebekertjes s.v.p. op de bar zetten.
Bij de uitgang 1,5 m afstand houden.
Als de leden zijn vertrokken wordt de zaal weer opgeruimd door de in/opruimploeg.
Voor de in-/opruimploeg zijn handschoenen beschikbaar.

B. Werkgroepavonden
−
−
−

Op deze avonden gelden de regels zoals bovenstaand vermeld onder ‘Entree’,
Het scherm kan op de gebruikelijke manier in de kast blijven hangen en
gebruikt worden.
De trekker van de werkgroep regelt dat de 1,5 m afstand in acht genomen
wordt.

Het zal zeker in het begin wennen zijn om deze regels aan te houden, maar met
goede wil van iedereen gaat dit zeker lukken. Het bestuur zal ook regelmatig het
verloop evalueren en waar mogelijk verbeteren. Suggesties daartoe ontvangen
we graag.
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