Over de opening
We sluiten aan bij de richtlijnen van RIVM, KNLTB en veiligheidsregio Utrecht en kijken tegelijkertijd
naar de praktische uitvoerbaarheid op ons park. Dat maakt dat bestellen en het verblijf in het
clubhuis/op het terras anders gaat dan jullie gewend zijn.
Toegang paviljoen en bar
Het clubhuis dient de komende tijd vooral om drankjes te bestellen die je buiten het clubhuis kunt
gebruiken. We hebben binnen maar een beperkt aantal zitplaatsen waarvan je alleen gebruik kunt
maken als je een baan gereserveerd had en minimaal 1,5 meter afstand houdt en daarnaast bij je
bestelling aan de bar kunt verklaren dat je geen gezondheidsklachten hebt die mogelijk op Corona
wijzen. Op het terras geldt deze afstand ook.
•

In het clubhuis geldt eenrichtingsverkeer, houd je aan de met pijlen aangegeven looproutes.

•

Je komt het clubhuis binnen via de deur aan de zijkant (bij de fietsen rekken/ baan 7/8) en
bestelt aan de bar.

•

Je verlaat het clubhuis met je bestelling richting terras.

•

Aan de tafeltjes buiten kan je je consumptie gebruiken.

•

Als er een rij staat houd je 1,5 meter afstand

•

Als je gebruik wilt maken van het toilet, de sproei-installatie of de lampen wilt bedienen kom
je ook via de hierboven genoemde zijdeur binnen, gaat linksaf richting wintertuin. Je verlaat
de wintertuin door de deur waar de paslezer hangt; je mag dus niet binnendoor terug naar
de bar.

•

Kleed je zoveel mogelijk thuis om en douche niet in het clubhuis.

Gebruik van terras en park
•

Op het terras staan tafeltjes waar je met maximaal twee personen mag zitten.

•

Aan de tafels houd je anderhalve meter afstand tot elkaar. Stoelen en tafels mogen niet
verzet worden. Deze blijven in het tafel vak staan.

•

Je vaat en lege flesjes breng je terug naar de vaatwasrekken/krat bij de terrasdeur.

•

De speeltuin mag weer gebruikt worden.

•

Neem ook bij het gaan naar en komen van de baan de anderhalve meter afstand in acht;
geef elkaar de ruimte!

Verkrijgbare producten/keuken
•

We verkopen alleen verpakte waren en dranken. Geen verswaren of frituur.

•

De keuken is niet beschikbaar voor het klaarmaken van producten maar wordt door degene
die bardienst heeft alleen gebruikt voor voorraad aanvulling en de vaatwasser.

Hygiëne maatregelen
•

Er zijn spatschermen bij de contactpunten aan de bar.

•

Bardienst leden werken met wegwerphandschoenen.

•

Bij de bar, in de keuken en op het terras staan keukenrollen en spuitflacons met
schoonmaakmiddel.

•

Elk uur worden kassa’s, opname- en uitgiftepunten en apparaat-contactvlakken extra
schoongemaakt.

We houden de ontwikkelingen in de gaten en zullen de maatregelen aanpassen als er nieuwe
inzichten zijn.
Hopelijk tot gauw op het park en in op het terras van ons paviljoen!

