PROTOCOL CORONAMAATREGELEN PER 7 SEPTEMBER
Algemene richtlijnen van de Nederlandse Bridgebond en het RIVM:
Bij gezondheidsklachten: blijf thuis als je ziek bent of in de afgelopen 72 uur ziek bent geweest.
Blijf minstens 24 uur thuis nadat je klachtenvrij bent.
Er is geen enkele verplichting tot spelen. Voel je je niet comfortabel om weer te beginnen met fysiek
bridgen, doe dat dan vooral niet.
Bij milde symptomen van neusverkoudheid, hoesten, etc. en koorts vanaf 38C: blijf thuis tot je
volledig hersteld en 24 uur klachtenvrij bent.
Dat geldt ook voor degenen binnen jouw huishouden. Blijf dan ook thuis tot iedereen volledig
hersteld is en 24 uur klachtenvrij is.
Competitie beginnend maandag 7 september:
Meld je aan voor iedere speelavond bij Henny van Lieren (h.vanlieren@quicknet.nl). Dat is
buitengewoon belangrijk, want op maandagmiddag wordt een voorlopige tafelindeling gemaakt.
Het kan voorkomen dat bij te veel aanmeldingen, dat je op de wachtlijst komt te staan.
Houd rekening met 1,5 meter afstand voor de entree van Velserhooft, binnen bij de garderobe en de
zaal.
De zaal is vanaf 18.45 uur geopend en tot uiterlijk 19.20 uur. Daarna wordt niemand meer
toegelaten.
Bij binnenkomst vraagt een zorgcoördinator naar jouw gezondheid. Daarbij wordt gebruik gemaakt
van de digitale thermometer.
Bij enige twijfel kan je helaas niet toegelaten worden.
Na toelating reinig je de handen met een ontsmettingsmiddel. Deze staat bij de tweede deur in de
gang.
In de zaal:
De tafelindeling is al gemaakt, zodat iedereen bij binnenkomst gelijk aan de goede tafel zit.
Ieder lid krijgt een eigen biddingbox mee voor de gehele avond.
De opstelling van de tafels mag niet worden verplaatst. Dus ook niet de stoelen.
Er wordt volgens het 4-tallensysteem gespeeld, zodat er zo min mogelijk loopbewegingen zijn.
De kaarten zijn voor geschud en liggen op tafel. Na afloop van de avond worden de kaarten opnieuw
geschut voor de volgende week.
Op ieder tafel staat een flesje ontsmettingsmiddel.
De ventilatieroosters moeten de gehele avond open staan voor een optimale luchtventilatie.
Toiletgebruik:
Er zijn twee toiletten voor dames en heren. Slechts één persoon per unit mag gebruikt worden. Daar
zal de zorgcoördinator op toezien. Reinigingsdoekjes zijn aanwezig.
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Bar:
Er mag tijdens de avond niet gelopen worden naar de bar. Iedereen ontvangt een consumptiekaart
voor het doen van een bestelling en voorziet de kaart van de eigen naam. Deze wordt op de
speeltafel gelegd en opgehaald door Mandy. Zij brengt de consumptie naar de speeltafel. Na afloop
van de avond wordt één voor één de consumptiekaart afgerekend bij Mandy.

Het bridgen:
Noord bedient de Bridgemate, Oost controleert de ingevoerde gegevens maar bedient niet de
Bridgemate. Dat doet alleen Noord. Eventueel kan met een stompe kant van een pen de Bridgemate
worden bediend.
Teneinde het wisselen van de tafels tot een minimum te beperken, wordt door de NBB geadviseerd
om te gaan viertallen. Uiteindelijk is dit ook gewoon bridgen, waarbij de uitslag van het viertal waar
jij deel van uitmaakt, wordt vergeleken met een ander viertal.
In plaats van 6 keer wisselen van tafel wordt er met dit formaat slechts 1 keer van tafel gewisseld.
Na een maand evalueren wij met elkaar of het anders moet of kan.

Afsluitend:
Het bestuur staat open voor iedere suggestie of aanvulling op dit protocol. Vanuit de NBB ben je
geïnformeerd over de stand van zaken aangaande het weer verantwoord kunnen bridgen.
Aanvullend heeft het bestuur zeer regelmatig met de NBB en andere bridgeclubs contact gehad.
Wij denken dat we met dit protocol verantwoord kunnen starten op 7 september!

Het protocol is op 24 augustus 2020 goedgekeurd door de gemeente Velsen.

