COVID – CORONA PROTOCOL SSOVN
SSOVN heeft het protocol geactualiseerd voor de samenkomsten in het
clubgebouw ten tijde van het COVID-19 virus (Coronavirus).
Dit protocol zal n.a.v. de door het RIVM / Ministerraad, actueel genomen
maatregelen, worden gewijzigd.

Het actuele protocol per 2 november 2021
Naar aanleiding van de actuele regelgeving heeft het Hoofdbestuur de huisregels
rondom de locatie vergunning tot nader order aangepast, te weten:
•

De SSOVN sluit elke avond om 23.00 uur haar deuren, men heeft
dan geen toegang meer tot het clubhuis.

•

De BAR sluit om 23.30 uur . Er wordt niet meer getapt en/of
geschonken.

•

Om 23.15 uur start de Bar vrijwilliger met het schoon achter laten
van de BAR, dan dient er ook afgerekend te zijn.

•

Het CLUBHUIS SLUIT om 23.45 - 24.00 uur. (lichten uit en
afgesloten)

•

Leden afdelingen: Wij vragen jullie tijdig de laatste consumptie te legen
en het lege glaswerk aan de bar in te leveren.

•

Bar vrijwilligers: Bij een wissel achter de bar van vrijwilligers, dient de
werkplek schoongemaakt te worden. (denk dan aan o.a. handgrepen,
kranen, kastjes aanrecht etc. schoon overdragen).

Basisafspraken:
Van één ieder wordt verwacht zich te houden aan dit protocol om ieders
gezondheid / veiligheid te waarborgen.
We willen iedereen zoveel mogelijk beschermen.
Wel spreekt het voor zich dat bij klachten je altijd thuis blijft (Conform RIVM:
koorts, verkouden, keelpijn, hoofdpijn, buikklachten, diaree, luchtwegenklachten,
hoesten etc.)

Bij evenementen hanteren wij de aanmeldplicht en QR-check.
Het binnentreden van onze locaties en deelnemen aan de activiteiten valt onder
ieders eigen verantwoordelijkheid.

Hygiëneregels:
Het RIVM hanteert nu de volgende 4 basispunten…

Wassen:

Afstand:

Luchten:

Testen:

Was vaak je
handen
Nies/Hoest in
je elleboog.

1,5 m blijft
een veilige
afstand.
(advies!)

Zorg voor
voldoende
frisse
lucht.

Klachten?
Blijf thuis
en laat je
testen.

Clubgebouw protocol en afspraken:
Afdelingen.
Elke afdeling verzorgd een eigen protocol. Dit protocol dient aan te geven hoe
elke afdeling zijn activiteiten vorm geeft ten tijde van de corona maatregelen.
Elk protocol gaat over inrichting, afstand houden, materialen gebruik, lopen
afstanden / loop routes etc. Elk afdelingsbestuur dient voor hun activiteit(en)
een protocol aangeleverd te hebben bij het HB.
Afdelingen dragen zelf zorg voor een vrijwilliger voor de bardienst*.
Geen barmedewerker betekent dat er GEEN activiteit kan plaatsvinden!
(*) Barvrijwilligers afdelingen wel ALTIJD aanmelden bij de coördinatoren BHC.

Bar gebruik.
De bar is niet meer voorzien van schermen om de vrijwilliger te kunnen
beschermen die bardienst doet. Uitgifte van dranken dient “beheerst” te
gebeuren, dus niet dringen… geef elkaar de ruimte!
Nogmaals!...Is er GEEN eigen vrijwilliger voor bardienst, dan kan er geen
activiteit plaats vinden.
Zoveel mogelijk per pin betalen, dit geniet de voorkeur!
Indien er met cash geld (liefst gepast) betaald wordt dient het geld eerst op de
bar gelegd te worden alvorens het aan te pakken, teruggeven van wisselgeld
idem. Na een transactie ALTIJD handen wassen.
Warme dranken worden alleen in kartonnen of plastic bekers* geschonken.
(*) wij maken eerst de voorraad plastic koffie/thee bekers op!
Wij mogen weer glaswerk gebruiken, dus ook de spoelbak.
De lege flesjes dienen na gebruik zelf uitgesorteerd te worden in de krat.
Hiermee dragen we zorg dat de huismeester/vrijwilliger de flesjes niet
meermaals in de handen dient te nemen. Ook afval dien je zelf weg te
gooien. Aan de bar staan is niet toegestaan, de bar is afgesloten.
Enkel op de plek waar uitgifte en betaald kan worden is het toegestaan
zich op te houden. Graag het PIN betalen zo optimaal gebruiken!

Keuken.
De keuken is beperkt open. Alleen voor het op te warmen van consumptieve
producten.
Bij BHC bediening of toestemming HB mag de frituur gebruikt worden.
Enkel de BHC vrijwilliger heeft toegang tot de keuken.
Wij presenteren geen koekjes meer en zijn gestopt met de verkoop van chips.

Sanitair gebruik.
De douches blijven gesloten. Douchen na sportactiviteiten dien je thuis te doen.
Wel is er toegang tot de omkleedruimtes!
Beiden toiletgroepen zijn weer geopend.
Was vóór en na gebruik van het toilet zorgvuldig uw handen!
Clean de WC BRIL en DOORSPOELKNOP met een reinigingsdoekjes.
Alle papieren handdoekjes en reinigingsdoeken ALTIJD in de afvalbakken
deponeren. NOOIT IN HET TOILET!
In de hal staan voldoende hulpmiddelen, zijn deze (bijna) op dan direct
de vrijwilliger aan de bar inlichten!

Deuren.
De toegang en verkeersdeuren staan zoveel mogelijk open, zodat deurklinken zo
min mogelijk aangeraakt dienen te worden.

Voor de rokers onder ons. Bij en voor de ingang van het pand mag men
NIET meer staan of zitten te roken, om te voorkomen dat de 1,5 meter zone niet
gehandhaafd kan worden. Roken dient op het (parkeer)buitenterrein te gebeuren
en de peuken dienen in de daarvoor bestemde rookzuil te worden gedeponeerd.

Loop- en zit routes / ruimte tot activiteiten.
Denk “preventief” aan 1,5 meter…

Desinfecterende hulpmiddelen.
Na diverse activiteiten en handelingen (bijvoorbeeld na een ronde kaarten) altijd
je handen desinfecteren. Dit is een voorwaarden om deel te kunnen nemen aan
activiteiten. Het staat afdelingen vrij om deze materialen zelf voor hun leden te
regelen. Tip: hand-desinfectiegel kan zorgen dat handen wat droger aan voelen
dan normaal, zorg na gebruik van handgel voor extra verzorging van de handen
met een crème.

Bezoekers, ophalen van leden.
Gedurende de maatregelen is er voor externe-/niet actieve bezoekers alsmede
toeschouwers GEEN toegang tot het clubgebouw.
Leden/bezoekers die opgehaald worden, daarvan dient de chauffeur/begeleider
buiten te wachten! (uitzondering geldt voor leden met beperkingen die
aangewezen zijn op fysieke ondersteuning)
Wil je graag een bijeenkomst bezoeken, dan graag vooraf reserveren bij
betreffende afdelingsbestuur. QR-check verplicht.

Grote (externe) bijeenkomsten.
Voor een commissie, organisatie of externe groep (Bijv. NS recepties of
dienstenoverleg), met kans op grote drukte dient per evenement een protocol
opgesteld te worden. Met hierin hoe zij het evenement organiseren met
voldoende afstand en een strikte verplichtingen. (QR-check)

Toegangscheck/controle
Wij hanteren bij evenementen de aanmeldplicht en QR-check.

Niet voorziene zaken.
Gedurende activiteiten kan het zijn dat het protocol niet voorziet in vooraf
bedachten maatregelen, het dagelijks bestuur van de afdeling dient met “gezond
verstand” een oplossing te bedenken en te rapporteren aan het secretariaat HB
Daarmee kan het HB dan indien nodig het protocol aanpassen.
Als er bijv. TWEE afdelingen actief zijn en er ontstaat een “knelpunt” dan
verwacht het HB dat bij gewenste aanpassingen de afdelingen eerst zelf in
overleg gaan.

Toelichting Hygiëne middelen clubhuis / de Overkant breed.
•

•

SSOVN heeft gezorgd dat in de bar, keuken en toiletten extra zeeppompjes
en papieren handdoeken aanwezig zijn. Mocht er behoefte zijn aan meer of
andere zaken kunnen deze per mail bekend gemaakt worden aan het HB.
Elke afdeling dient na een activiteit de deurklinken van de toiletten schoon
te maken met een daarvoor bestemde doek (deze zijn te vinden op het
tafeltje in het toilet).

•

.
.

Daarnaast dienen de toiletten te worden gereinigd (Denk daarbij aan de
WC bril, toilet pot, doorspoelknop, deurklinken en slot) en dienen de
toiletpotranden voorzien van chloor te worden.
De bar is geen plek om aan te staan in kader van deze coronamaatregelen. De barkrukken zijn verwijderd.
Enkel het deel voor de uitgifte en betalen blijft vrij.

Wanneer de maatregelen versoepelen,
kunnen we ook meer toestaan.
NIET OPVOLGEN PROTOCOL.
•

•
•

Mocht het niet correct opvolgen van de protocollen tot (justitiële)
consequenties leiden, dan zal het HB deze volledig de veroorzaker
aanrekenen en op hem/haar verhalen.
Het niet nakomen zal uitsluiting tot gevolg hebben.

Zijn er vragen? Graag via jou Afdelingsbestuur of via:
secretaris@ssovn.nl

TER AFSLUITING.
Weet dat de afgelopen maanden voor ons allen zeer intensief zijn geweest.
Onze HB leden, Afdelingsbestuurders, Commissieleden en alle vrijwilligers zetten
zich voor 100% in, om onze en jullie SSOVN-belangen te behartigen en te
knokken voor het voortbestaan van onze prachtige vereniging.
Het is en blijft in deze coronatijd een proces van vallen en opstaan… maar altijd
met de beste intenties.
SAMEN KUNNEN WIJ ZO BLIJVEN SPORTEN EN ONTSPANNEN!

Met de redactie blijven wij zorg dragen voor blijvende communicatie.
Het Hoofdbestuur.
Nijmegen, 2 november 2021

Voor de meest actuele informatie kijk op: www.ssovn.nl
Zijn er vragen? Graag via jouw:
Afdelingsbestuur of via: secretaris@ssovn.nl

