Richtlijnen voor het betreden van de terreinen van
JONG RITA LYRA-LIERSE BERLAAR.
Gezien de huidige situatie, wensen we er alles aan te doen om er
voor te zorgen dat we het komende seizoen op een veilige manier
kunnen genieten van ons geliefde voetbal.
Deze regels zullen sowieso de komende weken aangepast worden
zodat het bij het begin van het seizoen voor iedereen duidelijk is wat de richtlijnen zijn. Elke
aanpassing zal sowieso ook gecommuniceerd worden via onze website en onze facebook pagina.
Mogen we dan ook vragen om onderstaande regels zeker ten allen tijde te respecteren.
Naast het veld.
-

Je staat/zit enkel samen wanneer je in dezelfde bubbel zit.
Je houdt minstens 1,5 meter afstand van de andere bubbel.
Je draagt steeds je mondkapje, zowel naast het veld als wanneer je naar de kantine gaat.

In de kantine.
-

Bij het binnenkomen moet je verplicht je handen ontsmetten
Je gaat aan een tafel zitten met dezelfde bubbel als die langs het veld.
Als je zit mag je het mondkapje afzetten.
Je registreert via www.ikzithier.be : kies voor horeca-zaak Jong Rita Lyra-Lierse Berlaar.

Naar toilet.
-

Wanneer je naar het toilet gaat, doe je je mondkapje om.
Een aantal toiletten zijn afgesloten, m.a.w. het kan zijn dat je even moet wachten, bewaar
hier ook de afstand tijdens het wachten.
Ontsmet je handen bij het verlaten van het toilet.

Bestellen.
-

1 persoon per bubbel mag naar de toog komen om te bestellen.
Dit moet steeds dezelfde persoon zijn, dus duidt zeker “Den HALDIS” aan in je bubbel.

Betalen.
-

Met jetons : vooraleer je de jetons uit het bakje haalt hier ook weer eerst je handen
verplicht ontsmetten.
Aan de toog via PAYCONIQ.

De kantine verlaten.
-

Via de deur aan de andere kant zie plannetje achterkant.

!!! Belangrijk steeds mondkapje op alleen aan tafel in de kantine mag het mondkapje
af.!!!

Bij het niet volgen van deze richtlijnen zijn we genoodzaakt je de toegang te ontzeggen.

SAMENGEVAT :
- Steeds je mondkapje dragen, enkel als je aan tafel zit mag je het
afzetten.
- Verplichte registratie in de kantine, via www.ikzithier.be horeca-zaak
Jong Rita Lyra-Lierse Berlaar.
- Steeds handen ontsmetten en hou het veilig voor jezelf en de anderen.

Bedankt om deze afspraken na te leven, voorkomen is beter dan genezen.

