OLICSA CORONA MAATREGELEN
Langzaam maar zeker start het nieuwe seizoen op. Covid-19 maakt stilaan deel uit van ons
leven en zal niet meteen verdwijnen. Daarom is het van belang dat we allemaal samen een
aantal maatregelen opvolgen om zo veilig mogelijk te sporten. De kans is tevens groot dat
maatregelen die vandaag gelden morgen weer bijgestuurd worden of dat er extra maatregelen
komen.
Dat het nieuwe seizoen anders zal zijn staat buiten kijf. Met een positieve instelling en respect
voor de maatregelen die genomen worden, komen we er samen door.
RICHTLIJEN CAFETARIA

Voor de cafetaria gelden de corona maatregelen die van toepassing zijn op de Horeca.
RICHTLIJNEN BEZOEKERS CAFETARIA
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•
•
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•

Ontsmet uw handen bij het betreden van de cafetaria
Registreer uw aanwezigheid op de registratielijst of via de QR-code
Neem plaats aan een tafel (max 10 personen per tafel)
Blijf zitten en loop niet nodeloos rond in de cafetaria. We voorzien bediening aan tafel.
Als u rondloopt in de cafetaria, draag dan een mondmasker.
Hou steeds 1,5 meter afstand van mensen van buiten uw persoonlijke bubbel.
Besteed aandacht aan hygiëne. Was regelmatig uw handen en ga naar huis wanneer
u Covid 19 symptomen vertoont (bv. loopneus, niezen, keelpijn,…).
Vul het bestelformulier in
Betaal bij voorkeur contactloos
Plaats het leeggoed op het dienblad en zet dit op de daarvoor voorziene tafel naast de
toog

TOOGBEDIENING CAFETARIA
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•
•
•

Draag een mondmasker bij het opdienen
Ontsmet regelmatig uw handen
Ontsmet bij wissel van de wacht toog, bedieningspaneel koffiemachine en handvaten
frigo’s
Gebruik de papieren doekjes om handen af te drogen
Tafels ontsmetten na elk gebruik met de daartoe voorziene papieren doekjes en
alcoholsprays

ORGANISATIE CAFETARIA
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Bezetting
o 1 persoon achter de toog
o 1 persoon voor bediening
Registratie van personen die de toog bemannen
Enkel personen die de toog bemannen komen achter de toog
Geen kinderen achter de toog
Ventilatie – deuren op de eerste verdieping openen
Toog, koffiemachine en frigo’s regelmatig ontsmetten
Handgels plaatsen op verschillende plaatsen in de cafetaria (inkom, toog, …)
Te gebruiken tafels nummeren
Tafels die niet gebruikt mogen worden voorzien van een label
Voorlopig worden er geen broodjes/hotdogs geserveerd

