
Bij de ingang van de kantine staan de gezondheidsmaatregelen aangegeven.

Er is 1 ingang en 1 uitgang (2e uitgang is bij noodgevallen te gebruiken).
Er staat bij de ingang een statafel met ontsmettingsmiddel.
De looprichtingen zijn aangegeven met pijlen op de vloer.
Er is 1 richtingverkeer.

Bij de inrichting wordt de 1,5 meter afstand gehandhaafd.
Er mogen maximaal 2 personen aan een tafel zitten waarbij de 1,5 meter wordt
gewaarborgd.
Tussen alle zitplaatsen zit minimaal 1,5 meter.
Tussen de looppaden en de zitplaatsen is het eenvoudig om 1,5 meter afstand
te houden.
Op de tafels staan hygiënische doekjes waarmee bezoekers bij aankomst zelf
hun stoel en tafel kunnen reinigen. Op de tafels staan afvalbakjes waar gebruikte
doekjes in gedeponeerd kunnen worden. 
Bij het verlaten van de kantine moet men zelf gebruikte bekers en bakjes in de
afvalbak deponeren.

Buiten op het terras/veranda wordt door middel van markeringen aangegeven
waar men wel en niet mag zitten.
Bij het verlaten van het terras moet men zelf de gebruikte bekers en bakjes in de
afvalbak deponeren.

Geachte heer/mevrouw,

Via deze weg willen wij u op de hoogte brengen van onze plannen om de kantine
van LSC 1890 op een veilige manier te openen. Hieronder vindt u de maatregelen
die wij genomen hebben en zullen nemen om ons aan de regels van het RIVM te
houden wanneer wij weer zullen openen na de zomerstop.
 
Entree kantine:

 
Bij binnenkomst kantine:

 
Inrichting in de kantine:

 
Inrichting terras:
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Bij het plaatsen van een bestelling bij de bar maken we bestelpunten zichtbaar
op de vloer op 1,5 meter afstand.
Er kan alleen gepind worden.
Na het opnemen van de bestelling wacht de bezoeker op de bestelling.
Barmedewerker werkt met het principe: zet neer, stap weg, pak over.
Op de bar staan op meerdere punten ontsmettingsmiddel.

De vrijwilligers ontvangen voor start nieuwe seizoen een uitgebreide uitleg over
de regels en het coronaproof handelen in de kantine.
De barmedewerker wast verplicht voor aanvang dienst de handen en ontsmet
deze een aantal keer per dienst. 
Er is de mogelijkheid om handschoenen te dragen.
Op drukke momenten staan er maximaal 2 vrijwilligers achter de bar.
Op drukke momenten staan er maximaal 2 vrijwilligers in de keuken.
Gedurende de dag zullen de toiletten regelmatig worden gereinigd.
Bij het einde van de bardienst is er een schoonmaakchecklist aanwezig voor de
barmedewerker. Alle gebruikte oppervlaktes zullen worden ontsmet.

Bestelling bij de bar:

 
Vrijwilligers bardienst:

 
Als bijlage een plattegrond van de kantine, veranda en terras.
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Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen
Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen
Was vaak uw handen en hoest en nies in je elleboog
Vermijd drukke plekken
Gebruik je gezonde verstand.

TRAININGEN

Met ingang van maandag 10 augustus 2020 zullen de trainingen weer beginnen
voor de jeugd- en seniorenteams. Iedereen op het sportpark moet zich houden
aan de basisregels die nog steeds van kracht zijn:
 

 
De kleedkamers zijn weer geopend voor gebruik. Let er op dat de 1,5m maatregel
ook in de kleedkamer van toepassing is. Wacht buiten als het in de kleedkamer te
druk is. Bij de jongste jeugd maximaal 4 begeleiders in de kleedkamer die hun
dochter of zoon helpen bij het omkleden. De ingangen van ons sportpark zijn
normaal te gebruiken.
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