CORONA PROTOCOL
Algemeen
Voor iedereen geldt: als u koorts hebt of verkouden bent, komt u niet naar onze haven. Blijf dan thuis. Dit geldt ook voor uw
gezinsleden. Overal op het terrein van de jachthaven geldt de verplichting om minimaal 1,5 meter afstand te houden (behalve leden
die onderling een huishouden delen).
Havenkantoor
• Wij zijn geopend maar zullen afstand van u houden.
• Wij schudden geen handen.
• De balie van de havenmeester is afgeschermd met een plexiglas-plaat waardoor wij direct contact tot een minimum beperken.
• Wij verzoeken u om zoveel mogelijk met PIN te betalen.
• Kom met niet meer dan 1 persoon tegelijk naar binnen.
• Als het havenkantoor gesloten is, vindt u instructies op de deur.
Terrein
• Wij verzoeken u om bezoek tot een minimum te beperken en de dan geldende corona richtlijnen hieromtrent in acht te nemen.
• Op de haven is op de gebruikelijke uren een Havenmeester aanwezig en telefonisch bereikbaar onder nummer 0183-564036.
Clubgebouw ’t Baken
• Alleen tijdens de openingsuren van de bar is het clubgebouw toegankelijk voor bezoek. Tijdens deze openingsuren is ook het
terras geopend.
• Voor bezoek aan ons clubhuis volgen wij de maatregelen vanuit de overheid en de veiligheidsregio. De Havenmeester is op de
hoogte van de op dat moment geldende maatregelen.
• Iedereen (behalve de barmedewerkers) mag alleen gebruik maken van de bar en het terras indien men een zitplaats heeft op één
van de stoelen die vooraf geplaatst zijn. Laat de stoelen en tafels op hun plaats staan. Stoelen bijplaatsen is niet toegestaan.
Alleen zo kunnen wij de afstandsregel waarborgen.
Toiletgebouw ’t Gemak
• Alle sanitaire ruimtes (heren en dames) zijn in gebruik.
• Maximaal 4 personen per sanitaire ruimte. Indien er reeds 4 personen binnen zijn, dan graag buiten wachten.
• Let op de voorschriften en houd 1,5 meter afstand.
• De sanitaire ruimtes worden extra vaak schoongemaakt met hygiënische middelen.
• Er is voldoende handzeep aanwezig.
• Indien uw boot is voorzien van een vuilwatertank, dan verzoeken wij u om zo veel mogelijk van uw eigen voorzieningen gebruik
te maken om zo evt. drukte en kans op besmetting bij het toiletgebouw te voorkomen. Bij de loswal staat een afzuiginstallatie
voor de vuilwatertank waar u gratis gebruik van kunt maken.
Dagbezoek/visite
• Dagbezoek of visite is toegestaan mits de op dat moment geldende maatregelen in acht worden genomen.
• Let hierbij op de 1,5 meter afstand tussen niet-gezinsleden.
Informatievoorziening
• Zorg ervoor dat uw contactgegevens bekend zijn bij ons. Wij kunnen u dan snel informeren over zaken die relevant zijn en het
vergemakkelijkt eventueel contactonderzoek vanuit de GGD.
Wat kunt u zelf doen?
• Geef geen handen, knuffels of kussen.
• Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
• Was regelmatig uw handen, langer dan 25 seconden met water en zeep.
• Hoest en nies in een papieren zakdoek of in de binnenkant van uw elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna weg.
• Meld meteen als iemand corona klachten heeft door telefonisch contact op te nemen met de plaatselijke huisarts
(P. de Vries op tel. nr. 0183-561219) en informeer ons.
Vragen
Heeft u vragen over dit protocol?
Mail: bestuur@wsvdegors.nl

