RICHTLIJNEN EXTERNEN K. HOVE SPORT
Algemeen
➢ De toeschouwers nemen plaats langs de afsluitingen aan de velden met
de nodige aandacht wat de social distance betreft.
➢ Iedere “+12 - jarige” die de site betreedt moet een mondmasker dragen.
➢ Enkel de spelers en trainer kan gedurende de periode van de wedstrijd
zijn mondmasker afzetten op het veld. De teambegeleiders zullen op de
bank ook hun mondmasker moeten dragen (11v11 wedstrijden).
➢ Bij het betreden en verlaten van de site worden de handen ontsmet
➢ Gelieve spelers zelf hun eigen drinkenbus te laten meebrengen en nooit
drinken van 1 drinkbus , beker of fles. Op aanvraag kan K. Hove Sport
enkele flessen water voorzien.
Kleedkamers:
➢ Gelieve in trainings-en wedstrijduitrusting naar K. Hove Sport te komen.
➢ Kleedkamers zijn GESLOTEN!
Kantine:
➢ Er kunnen maximaal 4 personen aan een tafel.
➢ Kom niet naar de horecazaak als u ziektesymptomen vertoont.
➢ Volg de instructies van het personeel en de richtlijnen die geafficheerd
zijn in de horecazaak.
➢ Registreer je via de QR code of manueel via registratieformulier.
➢ Hou 1,5 meter afstand van personeel en andere klanten, uitgezonderd
de personen die deel uitmaken van uw gezelschap.
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➢ Het dragen van een mondmasker of een alternatief in stof is verplicht
vanaf de leeftijd van 12 jaar behalve wanneer u aan tafel zit.
Wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag u een
gelaatsscherm gebruiken.
➢ Beperk uw verplaatsingen in de horecazaak.
➢ Hoest of nies in uw elleboog of in een papieren zakdoek die u
onmiddellijk nadien weggooit in een vuilnisbak met een deksel (bv. aan
de toiletten).
➢ Zorg voor een goede handhygiëne, en raak alleen voorwerpen aan die u
nodig hebt.
➢

Deze gegevens moeten gedurende 14 kalenderdagen bijgehouden worden om latere
contactopsporing te vergemakkelijken en ze mogen enkel gebruikt worden voor de strijd tegen Covid19. Klanten moeten hun uitdrukkelijk akkoord geven. Klanten die weigeren hun gegevens achter te
laten, krijgen geen toegang tot de horecazaak. De gegevens moeten worden vernietigd na 14
kalenderdagen
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