CORONA-RICHTLIJN KANTINE CIVITAS, AUGUSTUS 2020
Inleiding
Per 29 augustus 2020 gaat de kantine Civitas weer open. Om dit verantwoord te kunnen doen zijn
uitgebreide maatregelen getroffen. Hierbij vormt het Protocol Horeca de basis voor de richtlijnen:
Protocol Horeca: De belangrijkste nieuwe regels per 10 augustus



De horeca moet voor binnen én buiten, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid,
werken op basis van reservering (vooraf of aan de deur), een gezondheidscheck zonder
registratie van antwoorden, het toekennen van een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of
aan de bar en vragen om contactgegevens van bezoekers.



Vraag of de gast bij een positief antwoord op een van de vragen van de gezondheidscheck
naar huis wil gaan.



Horecaondernemers zijn verplicht de gast te vragen om de naam en contactgegevens van
gasten te registreren voor een eventueel bron- en contactonderzoek van de GGD.



Gasten laten die naam en contactgegevens op vrijwillige basis registreren.



De geregistreerde naam en contactgegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor bron- en
contactonderzoek door de GGD en op verzoek van de GGD.



Als gasten geen naam of contactgegevens willen achterlaten, dan mogen zij niet worden
geweigerd.



Als de gegevens met toestemming van de gast worden geregistreerd, zullen die na 14 dagen
moeten worden vernietigd.

Kantine Civitas

Protocol Horeca wordt als volgt toegepast in kantine Civitas:


In de kantine zijn 54 zitplaatsen beschikbaar op basis van 1,5 meter afstand.



Reservering gebeurt aan de deur. Bovenstaande regels van Protocol Horeca worden
toegepast.



Iedereen heeft een vaste zitplaats.



De verkeersstromen bij in- en uitgang en sanitaire voorzieningen worden zoveel mogelijk
gescheiden en zijn duidelijk aangegeven.



Bestellen kan bij het speciale bestelpunt bij de bar. Bij voldoende barbezetting wordt de
bestelling opgenomen bij de tafel.

Richtlijnen voor de gasten:


Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers.



Aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die uit meer
personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten



Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt.



Kantine Civitas kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheids- en/of griepklachten.



Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.



Was bij binnenkomst grondig je handen.



Was na het toiletbezoek grondig je handen.



Betaal bij voorkeur contactloos PIN.



Aan de tafel bestelde consumpties worden geleverd zonder fysiek contact, zowel bij het
speciale afhaalpunt aan de bar als bij consumpties die aan tafel worden gebracht.



Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van het horecabedrijf en/of de geldende 1,5m
regels van de overheid dan kan de toegang tot kantine Civitas worden ontzegd. Schade die
kantine Civitas lijdt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald.

We zijn blij dat we kantine Civitas vanaf 29 augustus a.s. weer kunnen openen. Als we samen ervoor
zorgen dat we ons houden aan de richtlijnen, kunnen we elkaar weer ontmoeten rondom de
trainingen en de wedstrijden. Tot gauw!
Kantine Team Civitas

