
CORONA-PROTOCOL  BRIDGECLUB VIJFHUIZEN   

 

Dattum: 9 september 2020 

Het bridgen van de Bridgeclub Vijfhuizen kan worden gestart onder de volgende condities: 

Vooraf thuis 

 Er kunnen niet meer dan 14 paren deelnemen. 

 Het afmelden gaat zoals gebruikelijk via de wedstrijdleider.  

 Blijf thuis indien je verkouden bent, keelpijn of verhoging hebt. 

 Blijf thuis indien iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38⁰C) en/of 

benauwdheidsklachten heeft. 

 Ga vooraf thuis naar het toilet opdat het toilet in het Dorpshuis zo min mogelijk 

gebruikt wordt. 

 Was vooraf thuis je handen goed met zeep. 

 Indien je met vakantie in een gebied/land geweest bent waar het coronavirus 

dusdanig aanwezig is dat er lokaal speciale maatregelen van toepassing zijn, kom dan 

gedurende 10 dagen na thuiskomst niet naar het Dorpshuis. 

 Indien je over een eigen biedbox beschikt, neem deze dan mee. 

Voor, tijdens en na het bridgen 

 Volg de richtlijnen van de beheerder van het Dorpshuis. 

 Desinfecteer bij binnenkomst je handen. Houd daarbij 1,5 meter afstand. 

 Neem je jas mee de activiteitenruimte in en houd deze bij je. Kapstokken zijn niet in 

gebruik. 

 Neem een biedbox, indien je geen eigen box hebt, en houd deze bij je tijdens de hele 

middag of avond.  

 Schud geen handen, gebruik papieren zakdoekjes, nies of hoest in de elleboog. 

 Houd 1,5 meter afstand, behalve indien dit aan tafel op momenten niet mogelijk is.  

 Ga na het in ontvangst nemen van je loopbriefje direct naar je tafel van de eerste 

ronde. 

 Na iedere bridgeronde moeten de tafel en de stoelleuningen worden afgenomen met 

desinfecterend materiaal en desinfecteer daarna je handen.  

 Houd 1,5 meter afstand tijdens het wisselen en na afloop. 

 Toiletgebruik: er mag maximaal één persoon in de toiletruimte aanwezig zijn. 

 In verband met de benodigde ventilatie zal minimaal één buitendeur van de 

activiteitenruimte open blijven. 

Consumpties 

 Gewenste consumpties worden vooraf opgegeven. Dit betekent dus dat bij 

binnenkomst er geen consumpties beschikbaar zijn. 

 Na afloop van de 3e en 6e ronde worden consumpties klaargezet op de kar en kunnen 

daar worden opgehaald. Houd 1,5 meter afstand. 

 Thee en koffie wordt geschonken in kartonnen bekertjes.  

 Betaal met gepast geld in het daarvoor bestemde bakje.  


