Maatregelen ter voorkoming van verspreiding en/of
besmetting van Covid-19 in de ASSV accommodatie.
Uitgevaardigd door het Dagelijks Bestuur van de
ASSV.
Beste leden en bezoekers,
In verband met de maatregelen ter voorkoming van verspreiding en/of besmetting van het Covid-19 virus,
wordt U verzocht om tot nader order de volgende regels/maatregelen in acht te nemen.
Iedereen die verkoudheidsklachten, griepverschijnselen of benauwdheid heeft, komt niet naar de ASSV!

Bij binnenkomst en vertrek:
*Verplicht handen reinigen na binnenkomst en voor vertrek.
*Aanwezige bestuursleden stellen de volgende vragen aan hun leden, om uit te sluiten dat zij mogelijk Covid19 ziekteverschijnselen hebben:
-

Verkoudheidsklachten

-

Hoesten

-

Benauwdheid

-

Verhoging of Koorts

-

Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Bovenstaande vragen mogen en kunnen ook gesteld worden door de dienstdoende barmedewerker(s).
Indien op één van bovenstaande vragen een positief antwoord wordt gegeven, is het verzoek de betrokkene
naar huis te sturen.
Registratie:
De afdelingen zorgen ervoor, dat de namen van de aanwezige leden (middag/avond) worden geregistreerd in
een schriftje. Reden is, dat als een lid positief test op Covid-19, dat gelijk bij de ASSV bekend is, wanneer dit
lid aanwezig is geweest en welke andere leden aanwezig waren. Het schriftje, kunt U bij de barmedewerker in
ontvangst nemen en na afloop geeft U het schriftje weer aan de barmedewerker.
Voorbereiding / opruiming:
*De afdeling zet de benodigde tafels en stoelen neer, met in acht neming van de 1,5 meter afstand en reinigt
de stoelen/tafels met reinigingsmiddel, er worden geen kleedjes op de tafels gebruikt.
*Als de activiteiten zijn afgelopen, worden de tafels en stoelen door de afdeling schoongemaakt met
reinigingsmiddel en teruggezet achter de schermen of in overleg met de barmedewerker.
*Mocht er een conflict ontstaan bij het neerzetten van de tafels en/of stoelen met een andere afdeling, dan
wordt dit in overleg opgelost.

Toiletgebruik:
*Na toiletgebruik moeten de handen altijd worden gewassen met zeep.
*Deponeer het papier in de daarvoor bestemde afvalbak
De ASSV zorgt voor de benodigde hulpmiddelen:
*De ASSV plaats zogenaamde “sta-tafels” bij het binnenkomen, voor de toiletten en in de recreatiezaal met
desinfecterend handgel, schoonmaakmiddel en keukenrol.

*Tevens zullen er afvalbakken worden geplaatst bij de sta-tafels waarin het gebruikte keukenrolpapier
moet worden gedeponeerd.
*De ASSV verplicht de afdelingen niet om handschoenen en/of mondkapjes te dragen in onze accommodatie. Als de afdelingen het dragen van handschoenen en/of mondkapjes voorschrijven, dienen de leden
zelf voor deze hulpmiddelen te zorgen.
Consumpties halen aan de bar:
*Het halen van consumpties aan de bar is op slechts 3 plaatsen mogelijk; te weten, bij de koffiemachine
en 2 plaatsen aan de voorzijde van de bar, met inachtneming van de 1,5 meter afstand.
*De koffie/thee zal op de normale wijze in kopjes/glazen worden geserveerd, de koekjes, melk en suiker
zijn verpakt.
*Ook de diverse soorten wijn, bier en drankjes met ijs zullen op de normale wijze worden geserveerd; de
flesjes worden voorzien van een rietje.
*Voor de bar zijn tafels geplaatst (barkrukken zijn verwijderd), met daarop diverse kratten voor de lege
flesjes, tevens staan er dienbladen om de kopjes/theeglazen op te zetten.
*De leden worden verzocht zelf de flesjes terug te brengen en in het juiste kratje te zetten; u dient de
rietjes in de afvalbak te deponeren.
*De kopjes en theeglazen, dient U op de dienbladen te zetten; deponeer de papieren van suiker, koekjes,
melk en de theezakjes in de afvalbak.
Tosti’s, snacks, e.d.:
*Tot nader order worden er geen etenswaren verkocht.
Douches:
*Douches mogen tot nader order niet worden gebruikt.
Protocollen afdelingen: .Buiten de maatregelen van de ASSV hebben alle afdelingen een protocol
gemaakt, waaraan U zich dient te houden. De afdelingen controleren zelf op naleving hiervan.
Aanwijzingen barmedewerker:
*U dient eventuele aanwijzingen van de barmedewerker zonder commentaar op te volgen.
Barmedewerker:
*De tafels voor de bar moeten voor aanvang en na afloop worden schoongemaakt.
Op het meenemen van spullen van de ASSV volgt royement:
*Het meenemen van spullen in het algemeen en handgel, reinigingsmiddel e.d. is ten strengste verboden
en heeft royement van de ASSV tot gevolg.
Eigen verantwoordelijkheid:
*Het bestuur van de ASSV rekent op het gezonde verstand en de eigen verantwoordelijkheid van de leden
en de bezoekers.

Bovenstaande regels, dienen door de besturen aan hun leden bekend gemaakt te worden; de
barbeheerder draagt zorg dat de barmedewerkers over de regels worden geïnformeerd.
Hartelijk dank voor uw medewerking,
Het dagelijks bestuur A.S.S.V

