
Corona Protocol Sportkantine - Hockeyclub Waddinxveen 

1 Algemene regels 
 
De volgende algemene regels dienen ten alle tijden te worden nageleefd wanneer men zich op het 
terrein van Hockeyclub Waddinxveen bevindt: 

1. Er wordt ten alle tijden 1,5 meter afstand gehouden tot elkaar, tenzij dit personen betreft uit 
een gezamenlijk huishouden. 

2. Als je verkouden of griepverschijnselen hebt; blijf thuis. 
3. Blijf zo veel mogelijk buiten op het terras. Gebruik het clubhuis uitsluitend om een bestelling 

te doen in de kantine of voor het gebruik van de kleedkamers/wc. 
4. Wijs elkaar erop als de regels niet na worden geleefd. 

De algemene regels gelden voor zowel leden, als gasten, als de bar medewerkers in de sportkantine. 

 

2 Keuken/kantine 
 
Regels voor leden en gasten: 

1. Volg de aangeven looproutes.  
2. Gebruik bij binnenkomst de beschikbaar gestelde desinfecteer gel. 
3. Betaal zo veel mogelijk contactloos. Contant geld wordt niet geaccepteerd. 
4. Plaats de bestelling alleen en niet met een hele groep. 
5. Het is niet toegestaan om binnen te blijven na het ontvangen van uw bestelling. 

Regels voor bar medewerkers: 

1. De keuken blijft voorlopig dicht. De kantine is vooralsnog beperkt tot het bestellen van 
drinken en chips/snoep. 

2. Verdeel de taken onderling zodat er gepaste afstand onderling kan worden gehouden (1,5 
meter). 

3. Maak de oppervlaktes en handgrepen in de keuken en kantine regelmatig schoon. 
4. Was regelmatig grondig je handen. 

 

3 Terras 
 
Op het terras gelden de volgende regels: 

1. Volg de aangegeven looproutes en instructies. 
2. Het is niet toegestaan te zitten op plekken die zijn gemarkeerd met een kruis. 
3. Het is niet toegestaan om het meubilair van het terras te verplaatsen. 
4. Iedereen is ook zelf verantwoordelijk voor het houden van 1,5 meter afstand van elkaar. 



4 Gebruik Wc’s 
 
Voor het gebruik van de Wc’s gelden de volgende regels: 

1. Volg de aangegeven looproutes en instructies. 
2. Maak gebruik van de beschikbaar gestelde schoonmaak doekjes. 
3. Laat na gebruik de Wc netjes en schoon achter voor de volgende. 
4. Was na een toilet bezoek grondig je handen. 

5 Getroffen maatregelen 
 
De volgende maatregelen zijn genomen om te borgen dat de regels kunnen worden nageleefd: 

1. Looproutes om het kruisen van mensen te voorkomen + 1,5 meter afstand strepen voor 
wacht rij bestellen. 

2. Gescheiden in- en uitgang. 
3. Geen plek binnen allen op het terras. 
4. Kruisen op plekken waar men niet mag zitten. 
5. Desinfecteer gel beschikbaar bij binnenkomst. 
6. Schoonmaak doekjes beschikbaar bij Wc’s. 
7. Schoonmaak protocol en gezondheid controle posters ter informatieverstrekking. 
8. Bar/corona verantwoordelijke aanwezig voor controle/handhaving regels en aanspreekpunt. 
9. Keuken blijft gesloten, alleen drank en chips/snoep verkoop. 
10. Gescheiden taakverdeling bar personeel. 
11. Alleen met pin/contactloos betalen. 

Zie onderstaande plattegrond van het clubhuis voor looproutes:  

 

 



 

 

 


