Tijdelijke huishoudelijke regels i.v.m. Covid-19 van Kringgroep Dordrecht e.o.
van de NBC

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
Kringgroep Dordrecht houdt zich ten alle tijden aan de actuele regels van het RIVM en zal wijzigingen
doorvoeren in de huishoudelijke regels wanneer dat nodig blijkt en de leden daarvan op de hoogte
stellen.
Indien u, of een gezinslid, klachten heeft zoals bijvoorbeeld neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid
of koorts, blijft u dan thuis. Kom zoveel mogelijk alleen naar de training en laat uw gezinsleden,
indien mogelijk, thuis.
Ga, voordat u van huis vertrekt, naar het toilet; beperk daarmee het toiletgebruik tijdens uw verblijf
op de club zoveel mogelijk.
Ook op de club houdt u zich aan de hygiëneregels van het RIVM; was regelmatig (in ieder geval bij
aankomst) uw handen; dit kan bij de buitenwasbak aan de zijkant van het clubhuis.
Loop via de aangegeven route naar het trainingsveld of hondenhokken en houd hierbij de 1,5 meter
regel aan. (Ingang zijpoort/uitgang hoofdpoort) Is er iemand bezig bij de hokken, wacht u dan even
op het veld zodat we elkaar de ruimte kunnen geven.
Het clubhuis is tijdelijk gesloten en alleen toegankelijk voor de daarvoor aangewezen personen (bijv.
een bardienstmedewerker of trainers). U kunt uw consumpties bestellen aan de daarvoor ingerichte
balie; ook hier geldt de 1,5 meter regel. Gebruik van glaswerk is tijdelijk niet toegestaan. Uiteraard
verzoeken wij u het verblijf op het clubterrein tot een minimum te beperken.
Het toilet is alleen toegankelijk via de zijkant van het clubhuis, wacht buiten op elkaar en gebruik
voor en na uw toiletbezoek de buitenwasbak om uw handen te wassen.
Laat het toilet schoon achter voor de volgende.
U wordt verzocht 10 minuten voor aanvang van de les in te lopen op het aangewezen stuk veld,
zodat bij een wissel van de verschillende groepen geen drukte bij de hokken en op het veld ontstaat.
Tijdens de training dient u ook voldoende afstand te houden van elkaar; trainers zullen daar ook op
toezien.
Leden die zich niet in deze regels kunnen vinden of die de regels meerdere malen overtreden,
kunnen de toegang tot de Boxerclub tijdelijk ontzegd worden.

