Protocol voor TTV Brunssum zodra binnensporten weer mogelijk is.

























Hanteren van inschrijfsysteem:
Leden vragen voor voorkeurs dag en tijd: dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag.
o Voorkeur dag in volgorde van prioriteit
o Voorkeur tijd idem
o Zo mogelijkheid om indien mogelijk 2 keer te kunnen spelen in een week
o Aan de hand van de voorkeuren zal het bestuur een schema opstellen
In blokken werken met 2 groepen: indien de ene groep speelt kan de andere in de kantine
pauzeren, zo blijft het overzicht goed behouden en kan de 1,5 mtr afstand goed gewaarborgd
blijven:
Om de 3 kwartier een groep van 10 personen maximaal, bv:
o 20:00-20:45: 1e groep spelen
o 20:45-21:30: 2e groep spelen, 1e groep pauzeren in kantine
o 21:30-22:15: 1e groep spelen, 2e groep pauzeren in kantine
o 22:15-23:00: 2e groep spelen, 1e groep pauzeren in kantine
Dit betekent maximaal 5 speeltafels beschikbaar:, zo kunnen we de afstand goed houden. Elk
speelveld heeft dan een breedte van minimaal 4 meter.
Tussen de tafels komt een afscheiding en over de lengte van de zaal komt een looppad.
Bij het spelen wordt er niet van kant gewisseld en er worden GEEN dubbels gespeeld.
Spelen alleen met eigen batjes.
Spelers raken alleen eigen ballen aan en rapen eigen ballen op.
Bovenstaande tijden zijn voor de dinsdag, woensdag en vrijdag.
Op zaterdag, onze normale competitiedag, ook een gelijksoortig schema, maar dan van 13:00
uur tot 16:00 uur.
Vaste looproute, aan te geven met bordjes en/of pijlen, via hoofdingang -> gang ->
kleedruimte -> zaal -> kantine.
Om rondlopen te voorkomen in kantine vaste plekken aanwijzen.
Dit betekent een deel van de krukken, stoelen en tafels uit kantine verwijderen en zorgen
voor een maximum van 10 plaatsen.
Voor en na het spelen handen wassen. Hetzij met handgel die wij als vereniging beschikbaar
stellen (staan dan zowel in speelzaal als kantine) of handen wassen bij de fonteintjes bij de
toiletten.
We hebben reeds de handdoeken vervangen door dispensers voor papieren handdoekjes.
Deuren open zetten zodat geen klinken aangeraakt hoeven te worden
1 persoon achter de bar en dan ook de hele avond. Deze persoon verzorgt de consumpties
om heen en weer geloop te vermijden.
Bovendien bij jeugdtrainingen:
o maximaal 8 kinderen per groep
o Ouders kunnen dan evt. in kantine (1 begeleider max. per kind)
o Per groep een blok van 1 uur
o Kwartier tussen elke groep
o Verder zelfde regels
Verder met iedereen afspreken dat het heel normaal is dat we elkaar kunnen, mogen en zelfs
moeten aanspreken indien de regels niet nageleefd worden door iemand.
Bovendien dient eenieder die verkouden is, keelpijn heeft, moet hoesten en/of koorts heeft,
thuis te blijven totdat hij/zij weer hersteld is.
De hygiëne maatregelen worden bij de ingang, speelzaal en kantine opgehangen en
bovendien op onze website geplaatst.

