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Corona protocol  

 

Veilig werken, veilig consumeren. 
 

 

 

 

 

 

 



Welkom terug! 
Wat fijn dat we u weer mogen ontvangen, voordat u plaatst neemt op het 

terras willen wij u wijzen op ons protocol.  
Dit protocol is opgesteld volgens de richtlijnen van het RIVM. 

 

 

Wat verwachten we van u? 
Voordat u het Sportcafé of het terras betreedt vragen wij u uw handen te 
desinfecteren met de daarvoor bestemde desinfectie. Deze staat buiten voor 
de ingang van het clubhuis en terras. 
Eén van de medewerkers voert eerst een controlegesprek met u voordat u het 
Sportcafé of het terras kunt betreden. 
 
Wij werken met looproutes, dit om te voorkomen dat de 1,5 meter afstand niet 
gehandhaafd kan worden. 
Buiten en binnen bij het Sportcafé zijn wachtvlakken gemarkeerd op de vloer. 

Bij aankomst bij het clubhuis dient 1 persoon de looproute te volgen naar de 
bar van het Sportcafé en de overige personen volgen de looproute naar het 
terras en nemen plaats aan een tafel.  
 
Bij aankomst bij de bar zal een van onze medewerkers uw bestelling opnemen 
en wordt deze vervolgens klaar gemaakt. U neemt zelf uw bestelling mee en 
kunt vervolgens plaats nemen op het terras.  
Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers, maar:   
aan een tafel mogen maximaal 2 personen of een gezamenlijke huishouding die 
uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar zitten. 
Bent u met een groep van drie of meer personen dan vragen wij of jullie een 
gezamenlijke huishouding vormen. Als dit niet het geval is dient men minimaal 
1,5 meter afstand tot elkaar te waarborgen. 
Wanneer u het terras verlaat, vragen wij u om het dienblad op tafel te laten 
staan. 
 
 

 

 



Dat betekent in het kort: 

o Bestellingen worden binnen bij de bar gedaan door één persoon per 
tafel, overige personen nemen alvast plaats op het terras. 

o Er dient buiten altijd plaats genomen te worden aan een tafel. 
o Volg ten alle tijden de aangegeven looproutes. 
o Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers, maar:   

aan een tafel mogen maximaal 2 personen  of een gezamenlijke 
huishouding die uit meer personen bestaat, binnen 1,5 meter van elkaar 
zitten. 

o Bent u met een groep van drie of meer personen dan vragen wij of jullie 
een gezamenlijke huishouding vormen. Als dit niet het geval is dient men 
minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar te waarborgen 

o Het dienblad kunt u op tafel laten staan wanneer u het terras verlaat. 
o Tafels en stoelen mogen ten alle tijden niet verplaatst worden, onze 

medewerkers kunnen bij een gezamenlijke huishouding stoelen bij 
plaatsen. 

o De algemene hygiëne regels volgens het RIVM worden nageleefd. 

 

Wat kunt u verwachten van ons? 

o Alle medewerkers zullen zich houden aan de voorschriften van het RIVM. 
o Medewerkers dragen er zorg voor dat de voorschriften worden 

nageleefd door gasten en collega’s. 
o Medewerkers wassen tenminste iedere 30 minuten hun handen. 
o Medewerkers komen zo min mogelijk in contact met de gasten, wanneer 

dit wel voorkomt dan met 1,5 meter afstand. 
o Sportcafé Startbaan geeft medewerkers de gelegenheid om gebruik te 

maken van persoonlijke beschermingsmiddelen. 
o Medewerkers werken zoveel mogelijk vanachter de bar die is 

afgeschermd met een plastic raamwerk. 
o Sportcafé Startbaan draagt de zorg voor een schoon en hygiënische 

toiletvoorziening. 
o Handcontactpunten worden extra gereinigd. 
o Tafels en stoelen worden gereinigd na gebruik. 

 

 

 



 



 
 
 


