Corona-Protocol TTV Het Nootwheer tijdens competitie-avonden
Op iedere competitie avond is een Corona-coördinator aanwezig.
Zijn of haar aanwijzingen dient u op te volgen.






Aankomst/aanvang
Bij binnenkomst gelden de algemene regels van het RIVM.
Tafeltennisvereniging Het Nootwheer behoudt zich het recht voor om gasten
te weigeren als er aantoonbare klachten zijn.
Wij vragen al onze gasten om een registratieformulier in te vullen, deze
gegevens zullen 10 dagen worden bewaard en alleen gebruikt worden als
daar door de GGD om wordt verzocht. (bron-contact onderzoek)
De wedstrijden vangen om 20.00 uur aan. De spelers van het Nootwheer
zullen om 19.30 uur aanwezig zijn, de gasten worden gevraagd om niet voor
19.50 uur te arriveren. Het verzoek is om direct naar uw speeltafel te gaan.
In verband met de beschikbare ruimte is publiek nog even niet toegestaan.

Kleedkamers/douches
 Er is 1 heren- en 1 dameskleedkamer die gebruikt kunnen worden met
inachtneming van de 1,5 meter regel. U kunt uzelf ook thuis al omkleden
zodat u alleen de schoenen hoeft te wisselen.
 Per kleedkamer zijn er 8 douches waarvan er 4 met inachtneming van de 1,5
meter regel gebruikt kunnen worden. Als u wilt douchen kan het zijn dat u
even moet wachten.












Zaal/tafels:
Op de competitieavonden staan er 4 tafels opgesteld die voldoen aan de
gestelde eisen van de NTTB (4,5 x 9 meter). Iedere tafel is afgebakend door
scheidingswanden.
De ramen zullen openstaan voor extra ventilatie.
Er wordt niet van kant gewisseld. De gasten mogen als eerste een kant
kiezen.
Er wordt geen dubbelspel gespeeld.
Geen zweethanden afvegen aan de tafels, gebruik je eigen handdoek
hiervoor.
De thuisspelende ploeg zorgt dat na iedere wedstrijd de tafel/scorebord/pen
e.d. wordt gereinigd. Wilt u tussendoor uw handen desinfecteren, er staat
desinfectiemiddel bij iedere tafel.
Kantine:
Bij binnenkomst de handen desinfecteren.
Er zijn 16 zitplaatsen in de kantine en 24 competitie spelers. Betreden van
de kantine zal dus met gezond verstand moeten gaan en anders zal het
barpersoneel en/of de corona-coördinator ingrijpen.
Indien gewenst kan er na een aantal wedstrijden een pauze in worden gelast
om in de kantine iets te gaan drinken. Dit zal afgestemd moeten worden
tussen de teams en met de corona-coördinator.
Er is een pinautomaat aanwezig, gelieve met pin te betalen.
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