Beperkte openstelling kleedkamers, salon en bestuurskamer Daventria
Protocol Corona-veilig handelen, 23 september 2020
ALGEMEEN
•
•

•
•
•

•

Kom alleen op de roei als je geen verkoudheidsklachten hebt
Toegang tot kleedkamers en het Salon alleen ná de outing. De outing moet geregistreerd
staan in het afschrijfsysteem vanwege het bron en contact onderzoek. Geen outing > geen
toegang.
Was regelmatig je handen
Houd 1.5 meter afstand
Er zijn nieuwe kluisjes gemonteerd voor kostbaarheden. NB Alleen de kluisjes in de
ergometerruimte zijn nu toegankelijk; de kluisjes in de kleedkamers nog niet omdat je alleen
ná het roeien van de kleedkamers gebruik mag maken. Je kan dus voor het roeien je sleutels
etc. kwijt in de kluisjes in de ergoruimte.
Houd je aan dit protocol en help anderen zich eraan te houden!

EENRICHTINGSVERKEER
•
•
•
•
•
•

Via de binnentrap naar boven, via de buitentrap naar beneden
In de gang boven: van de boventrap richting salon
In het salon: van de gang richting gele buitendeur
Op het terras: naar de buitentrap
Alles is aangegeven middels de bekende eenrichtingsverkeer bordjes. Houd je daaraan!
In de botenloods (incl. ergozaal) is genoeg ruimte en geldt het eenrichtingsverkeer niet

BESTUURSKAMER
•
•

•
•
•

Ingang via de lange gang, uitgang via salon
Als je een vergadering wil houden in de bestuurskamer, moet deze worden gereserveerd in
E-captain (dit was altijd al zo). De organisator van de vergadering moet dan zorgen voor een
lijst met datum en deelnemers. Dit i.v.m. bron en contactonderzoek in geval van een Corona
uitbraak. Dus alleen vergaderingen, geen uitwijk voor koffie drinken met je ploeg.
Maximaal 5 personen op de aanwezige 5 stoelen, geen stoelen bij plaatsen!
Creëer extra ventilatie door de ramen te openen, en SLUIT deze weer als je weg gaat
Na gebruik de tafel en stoelen reinigen met een alcoholdoekje (liggen in het salon)

KLEEDKAMERS
•
•
•
•
•
•
•

Alleen toegang ná de outing
Kom dus altijd omgekleed op de roei met je gewone kleren in de tas. Laat die tas in de loods
staan voorafgaand aan de outing.
Maximaal 6 personen op hetzelfde moment in de kleedkamer en douche. Kijk dus even om
de hoek om dit te checken, zo nodig even wachten tot er plek is
Maximaal 2 douches zijn in gebruik. De andere 2 douches zijn buiten bedrijf gesteld
Svp vlug douchen en weer aankleden voor een vlotte doorstroming. Dus niet blijven kletsen
in de kleedkamers
Creëer extra ventilatie door de ramen te openen, en SLUIT deze weer als je weggaat
De kleedkamers worden vaker schoongemaakt, maar laat de boel netjes achter.

TOILETTEN
•
•

Ingang vanuit de lange gang, uitgang in de richting van het salon
Maximaal 1 persoon tegelijk. Dit geldt voor de hele toiletruimte!

SALON
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

Ingang via de lange gang, uitgang via de gele buitendeur
Toegang tot het salon alleen ná de outing.
Creëer extra ventilatie door de ramen te openen, en de laatsten die vertrekken: SLUIT deze
weer als je weg gaat.
Als je een vergadering wil houden in het salon kan dit alleen buiten de roei tijden. Het salon
moet worden gereserveerd in E-captain (dit was altijd al zo). De organisator van de
vergadering moet dan zorgen voor een lijst met datum en deelnemers (dit is nieuw). Dit
i.v.m. bron en contactonderzoek in geval van een Corona uitbraak
De inrichting is aangepast aan de 1.5 meter voorwaarde. Dit betekent dat je moet gaan zitten
(dus niet blijven staan) op de aanwezige stoelen, banken of barkrukken, zonder deze te
verplaatsen
Het terras rekenen we bij het salon, dus in en uitlopen van en naar het terras is toegestaan,
via de zijdeur naar binnen en door de gele deur naar buiten. Houdt dit wel beperkt tot het
halen van koffie en thee.
Terras stoelen mogen niet in het salon, en vice versa
NB naar het toilet moet buitenom vanwege het eenrichtingsverkeer
Er is geen barbemensing. Koffie of thee kun je zelf zetten voor je ploeg, maximaal 1 persoon
tegelijk achter de bar. Thermoskannen voor koffie en thee zijn aanwezig, evenals suiker, melk
en roerstaafjes
De keuken is op slot
Alle mokken en glazen zijn verwijderd, gebruik de aanwezige disposables of neem zelf kopjes
mee (en ook weer mee naar huis)
Afrekenen alleen cash via het blikje, de normale prijzen zijn van toepassing
Er zijn via Daventria voorlopig geen andere consumpties dan thee en koffie beschikbaar
Er zijn 22 zitplaatsen in het salon. Dit betekent gezien het vlotprotocol (max. 10 personen per
kwartier stappen in de boot) dat je na het roeien ca. een half uur in het salon koffie kan
drinken, op rustige momenten langer. Wees solidair, en maak plaats voor roeiers die net uit
de boot komen
Als je vertrekt: maak de tafel en stoelen schoon met de gele alcoholdoekjes. Deze staan op
iedere tafel. Pak er een en besprenkel die met alcohol uit de dispenser. Neem de tafel en
stoelen af, en ook af en toe de deurklinken. Gooi het doekje weg in de speciale doekjes
afvalemmer (dus niet in de vuilnisbak). De doekjes worden gewassen en weer gebruikt
Spreek af wie van de koffiedrinkende ploegen bij vertrek de bar schoonmaakt; graag
afnemen met een alcoholdoekje
Het salon en de bestuurskamer worden vaker schoongemaakt, maar laat de boel netjes
achter.

