Protocol Kantine sv Reaal Dronten
Basisregels
• Houd vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand tot elkaar
• Registratie van contactgegevens bij ingang kantine
• Zitplaats kantine verplicht
• Geen toegang bij gezondheidsklachten (verkoudheidsklachten of griepverschijnselen)
• Schud geen handen, handen wassen bij binnenkomst en na toiletbezoek
• Contactloos betalen
Kantinemedewerkers
Er is altijd minimaal 1 kantinemedewerker aanwezig in de kantine. De kantinemedewerker is
geïnstrueerd over de geldende regels. De namen van de aanwezige kantinemedewerkers zijn bekend
bij het Aanspreekpunt.
Bij de kantinemedewerkers worden afspraken gemaakt en is er een taakverdeling. Een
kantinemedewerker beheert een eigen kassa / bar zodat ook deze personen de 1,5 meter eenvoudig
kunnen aanhouden. De kantinemedewerker is zichtbaar aanwezig in de kantine.
Toegang kantine (in- en uitgang)
De toegang tot de kantine INGANG is via de hoofdingang ( aan zijde pannakooi ) De deur bij de
overkapping ( bij veld 1 ) is de UITGANG. Deze informatie zal duidelijk zichtbaar zijn op beide deuren !
Registratie contactgegevens
Alle bezoekers van kantine/terras moeten hun contactgegevens doorgeven en registreren. Bij ingang
van de kantine ligt een map met formulieren met registratie van naam, datum, tijdstip, mobiele
telefoonnummer. Voorts bevestiging (aankruisen) dat er GEEN gezondheidsklachten zijn. Gegevens
bezoekers worden vertrouwelijk behandeld en na 2 weken vernietigd.
Door registratie van contactgegevens wordt toestemming gegeven voor het verwerken en delen van
die gegevens voor GGD bij een eventueel bron- en contactonderzoek.
Handen wassen/desinfecteren ingang kantine
Bij binnenkomst in de kantine dient eenieder zijn/haar handen te desinfecteren middels beschikbare
desinfecterende middelen.
Bestellen van consumpties
Zorg dat 1 persoon per tafel/team de bestelling doet aan de bar.
De bestelling is bedoeld om ter plekke te consumeren, in de kantine of op het terras.
Houd 1,5 meter afstand, tussen medewerkers en gasten, maar ook gasten onderling.
Betalen kantine
Consumpties dienen bij bestellen/afhalen te worden afgerekend.
Er kan alleen contactloos (via de Pin) worden betaald.

