Coronaprotocol VCH
Welkom bij Volleybal Club Haastrecht!
Fijn dat je er bent! Houd je tijdens het bezoek aan de volgende richtlijnen en wijs ook
anderen hierop.
• Heb je klachten? Blijf thuis!
• Ga direct naar huis wanneer tijdens het sporten klachten ontstaan
• Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels in acht: Was regelmatig je
handen en schud geen handen (dit geldt ook bezoekende teams voor en na de
wedstrijd)
• Volg instructies op en gebruik de aangewezen zitplekken
GRAND CAFE CONCORDIA (GCC)
Vanwege de verplichting om te controleren op het Corona toegangsbewijs (CTB) in de
horeca en bij sportaccommodaties gelden de volgende extra maatregelen:
• GRAND CAFE: Volg de regels omschreven in het Grand Café.
Voor het nuttigen van eten en drinken geldt hier het Corona toegangsbewijs (CTB) voor
iedereen van 13 jaar en ouder, het personeel van GCC zal hiernaar vragen en deze
controleren. Houd je identiteitsbewijs bij de hand. Tot nader orde is het GCC gesloten vanaf
20:00.
• DE TRIBUNE EN SPORTHAL: volgens de huidig geldende maatregelen is er helaas geen
publiek welkom in de sporthal. Ouders en verzorgers van de jeugd mogen, na controle van
het CTB, wel mee naar binnen om te assisteren in de kleedkamers en naast het veld.
Ook hier geldt de CTB en houdt zoveel afstand als mogelijk (minimaal 1,5 meter). De ruimte
op de tribunes is helaas beperkt dus hou rekening met elkaar. Volg ook de instructies op van
de op dat moment aanwezige verantwoordelijke/controleur.
Eten en drinken van GCC mag in de sporthal niet genuttigd worden.
Verder geldt het algemene protocol van de Nevobo.
We vragen jullie medewerking in het naleven van de richtlijnen. De aanwezige bestuursleden
en het personeel van GCC kunnen je hierop aanspreken. Deze aanwijzingen dienen te allen
tijde opgevolgd te worden.
Een sportieve groet en geniet weer van de volleybalwedstrijden!
Bestuur VCH

