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Maatregelen genomen in de Falcoburcht om de Coronaregels na te leven.
Na de mededeling van het kabinet zullen wij van de tafeltennisvereniging Falco vanaf 1 juli weer de deuren
openen. Om aan alle voorwaarden te voldoen hebben wij enkele maatregelen genomen, die hieronder opgesomd
staan.
Algemeen:
• Corona-coördinator: Patrick Jammertzheim, tel. 06-53371510
• AED + EHBO-middelen zijn aanwezig.
Kantine:
• Bij de ingang zal hand-desinfectie worden geplaatst.
• Aan de bar zullen maximaal 4x2 personen komen te zitten.
• Iedereen moet zitten.
• Aan de zittafels kunnen maximaal 2 personen zitten.
• Omheen de Stehtische zullen maximaal 3 krukken worden geplaatst.
• Na de wedstrijden zullen we “de kantine uitbreiden naar de zaal”, hier zullen dan Stehtische worden
geplaatst. Ook hier geldt maximaal 3 personen per tafel.
• Maximaal 1 persoon in de keuken.
• Maximaal 2 personen achter de bar.
• Info omtrent de Coronaregels zijn duidelijk zichtbaar opgehangen.
• 1,5 meter afstandspamfletten hangen overal duidelijk zichtbaar op.
• Op het herentoilet is de middelste urinoir buiten gebruik gesteld om zo de 1,5 meter afstand te
kunnen waarborgen.
Kleedlokalen:
• 1,5 meter afstand duidelijk afgebakend voor de senioren.
• Douches zullen zeker tot september niet gebruikt worden. Temeer we hier geen afstand-regel kunnen
waarborgen.
Speelzaal:
• Er is gezorgd voor voldoende ventilatie: nooddeur open, raam open zetten, zolderluik geopend, op
zolder drie grote buitenluiken open gezet , raam naar de kantine open gezet (hier hangt een
muurventilator die verse lucht van buitenaf aantrekt.
• Tafeltennistafels worden in de breedte op minimaal 1,5 meter afstand geplaatst, voor de
seniorentraining.
• Afstandsregels hangen ook hier zichtbaar op.
Verder geldt natuurlijk ook dat wij uitgaan van het gezonde verstand van iedereen en dat iedereen zich ook aan
de voor ons en algemeen geldende regels houdt!
Deze maatregelen zullen wij onder onze leden verspreiden.
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