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Algemene maatregelen :
- Bij klachten, zoals hoesten, keelpijn, verkoudheid en/of koorts : BLIJF THUIS.
Wanneer er toch iemand met dergelijke klachten binnenkomt, wordt deze persoon erop
aangesproken en gevraagd wat de oorzaak ik van deze klachten. Indien er geen duidelijke
oorzaak kan worden gegeven, wordt de toegang geweigerd.
- Bij ernstige symptomen binnen een gezin (zoals koorts vanaf 38o Celsius of benauwdheid) moet
iedereen thuisblijven.
- Houd altijd 1,5 m afstand van elkaar. Voor kinderen tot 12 jaar geldt dit niet. En tijdens het
sporten is iedereen uitgezonderd (vanwege de korte duur van de nabijheid).
- Bij binnenkomst moeten de handen worden gedesinfecteerd en moet de aanwezigheid worden
geregistreerd op het daarvoor bestemde formulier op de statafel bij de ingang van het gebouw.
- Van de bezoekende club hoeft alleen de aanvoerder (en evt. begeleiders en meekomende
personen) hun naam en telefoonnr. op het desbetreffende formulier in te vullen. Dit formulier
daarna inleveren bij de barman, die het formulier opbergt in de map in de kast onder de bar (wet
AVG). De overige competitiespelers zijn te achterhalen via de TT-app.;
- Spelers en bezoekers van de competitieavonden, die lid zijn van de TTV Woerden, dienen hun
naam (voor- en achternaam) op het andere formulier in te vullen;
- Iedereen is verplicht de aangegeven looproutes te volgen en gebruik te maken van de “vaste”
zitplaatsen. Stoelen en barkrukken mogen niet worden verplaatst.
De speelzaal moet worden verlaten via de nooduitgang, waarna het gebouw weer kan worden
betreden via de hoofingang.
Hygiëne
- Gebruik bij binnenkomst in het clubgebouw de desinfecterende handgel.
- Schud geen handen, ook niet bij binnenkomst of voor het begin en na afloop van de wedstrijd.
- Nies of hoest in je elle boog.
- Was regelmatig je handen,
Regels rond het tafeltennissen en het gebruik van de kantine, bar, kleedkamers en toiletten
- Tijdens het sporten is de 1,5 m afstand niet verplicht. Buiten de speelvelden wel.
Houd buiten de speelvelden zoveel mogelijk rekening met elkaar en houd afstand;
- Er dient gebruik te worden gemaakt van 2 ballenbakken. Er is een STARTBAK en een STOPBAK.
De ballen moeten na het spelen in de daarvoor bedoelde STOPBAK worden gedaan;
- Veeg zweethanden niet af aan de tafel, maar gebruik een eigen handdoek om zweet af te vegen;
- I.v.m. de smalle doorgang wordt de deur tussen de bar en de zaal ALLEEN ALS TOEGANG gebruikt.
Om de zaal te verlaten, maak je gebruik van de nooduitgang (die ook open blijft voor een goede
ventilatie) en loop je om het gebouw heen naar de hoofdingang en naar de kantine/toiletten;
- De kleedkamer(s) en douches mogen alleen gebruikt worden door de bezoekende verenigingen
(maximaal 8 personen tegelijker in de kleedkamer!).
Er mag maar 1 persoon tegelijk gebruik maken van de trap;
- De competitiespelers van TTV Woerden dienen in sportkleding naar de zaal te komen en geen
gebruik te maken van de kleedkamer(s) en douches, deze zijn dus tijdens de competitie
gereserveerd voor de bezoekende verenigingen;
- Maximaal 1 persoon tegelijk in de toiletruimte en ook maximaal 1 persoon achter de bar;
- In de kantine en aan de bar zijn alle stoelen, tafels en barkrukken zo neergezet dat de afstand
gegarandeerd kan worden. In totaal zijn er 16 vaste zitplekken gemaakt in de kantine en in de
oude zaal.
Als deze zitplaatsen bezet zijn mogen GEEN EXTRA stoelen worden bijgezet. Indien gewenst mag
men zich staande - met in achtneming van de minimale afstand - bij het zittend gezelschap
voegen.

- Tenslotte verwachten we dat iedereen zijn of haar gezonde verstand gebruikt en bovenstaande
regels respecteert. AANWIJZINGEN VAN DE BARMAN MOETEN WORDEN OPGEVOLGD.

