HUISREGELS
SSV COMPLEX
· Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar. We hebben ons complex zo ingericht dat dit mogelijk is.
· Was bij binnenkomst eerst je handen met water en zeep op het toilet of gebruik het desinfectiemiddel bij de
ingang.
· Geef elkaar geen hand.
· Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.
· Kom niet bij milde verkoudheidklachten of als één van je huisgenoten koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.
· Kom je elkaar tegen bij de tussen-of buitendeur? Uitgaande mensen hebben voorrang op de ingaande mensen.
· Volg de aanwijzingen van de organisatie (bar- en bestuursdienst) ten alle tijden op.
ORGANISATIE HEEFT ALTIJD GELIJK!!
· Volg zo veel mogelijk de routing als aangegeven op de vloer
· Maximaal één persoon heeft toegang tot de toiletruimte, Is het toilet bezet? Wacht buiten op de gang
· Aan één tafel mogen maximaal 4 personen zitten. Staan is niet toegestaan!!
· Bij het bestellen aan de bar graag op de aangegeven wachtplekken wachten
· Blijf zo veel mogelijk op één plek en neem plaats op een stoel. Het is niet toegestaan om bij de bar of elders in de
kantine te ‘hangen’.
· Om iedereen toegang te kunnen verlenen tot de kantine wordt er een tijdslot van 1,5 uur ingesteld.
Dit betekent dat jullie maximaal 1,5 uur na afloop van jullie wedstrijd de kantine dienen te verlaten.
Het kan zijn dat er per activiteit of gebeurtenis aanvullende regels zijn. Deze regels worden dan separaat aan het
begin uitgelegd of toegezonden.
We snappen allemaal dat dit een vervelende en voor SSV ongebruikelijke manier is om jullie welkom te heten op
ons complex maar alleen op deze manier kunnen we het samen mogelijk maken om weer te sporten op ons
complex en bezoekers te ontvangen.
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Het bestuur van SSV
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Wij rekenen op jullie begrip en medewerking in deze bijzondere tijden!

