Corona Protocol v.v. Altius 1931

Het kabinet heeft nieuwe maatregelen getroffen in de strijd tegen het coronavirus. Het is nodig,
want veiligheid en gezondheid staan voorop en alleen samen krijgen we het virus onder controle.
Gelukkig kunnen we wel trainen en wedstrijden blijven spelen, gelukkig mag dit wel weer met
publiek maar gelden er met ingang van 25 september 2021 wel aanvullende maatregelen voor de kantine.
Wat dit concreet voor onze vereniging betekent, hebben we hieronder puntsgewijs neergezet.
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Voor alles geldt: Gezond verstand gebruiken staat voorop; Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Neem de
gebruikelijke veiligheid – en hygiëneregels in acht.
Informeer je kinderen over de algemene veiligheid – en hygiëneregels en dat zij altijd de aanwijzingen van de
begeleiding / staf / kader opvolgen.
Wij vragen iedereen om zijn/ haar eten en drinken op het terras buiten of onder de overkapping bij de rugbyclub
te nuttigen.
Kantine is om bovenstaande reden per 25-9-2021 alleen een afhaallocatie voor eten en drinken. U bestelt uw
eten en drinken en neemt deze vervolgens mee naar buiten. Er is geen zitgelegenheid in de kantine.
Kleedkamers zijn geopend.
Publiek is toegestaan bij wedstrijden en trainingen.
Wij vragen een ieder om de aanwijzingen van de organisatie bijvoorbeeld trainers, begeleiders en bestuursleden
op te volgen.
Wij vragen alle trainers / staf / kader om indien je in functie bent je trainings-tenue/ jas aan te hebben, zodat je
herkenbaar bent. Dit geldt ook voor de uitwedstrijden.
Voor v.v. Altius blijft iedereen welkom in onze horeca en is de Coronacheck niet nodig door het volgen van
bovenstaande maatregelen.
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