Bar(dienst) in Coronatijd
Inhoud
1. Algemene regels
2. Regels voor buiten
3. Regels voor binnen

1.

Algemene regels
Klachten? Blijf thuis en laat je testen;
Houd 1,5 meter afstand van anderen;
Was vaak je handen;

Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. Dat geldt zowel binnen als buiten.
Wees extra alert op de regels van sociale hygiëne in relatie tot waarborgen van de 1,5 meter.
Zorg voor maximale bedrijfshygiëne, vooral in de keuken, sanitaire voorzieningen en de
pinterminal.
•
•
•
•

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en ten opzichte van volwassenen geen
afstand te houden.
Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden maar moeten dit wel
tot volwassenen.
Volwassen dienen te allen tijde afstand te houden ten opzichte van elkaar en jongeren
vanaf 13 jaar.
Voor leden uit hetzelfde huishouden geldt dat ook zij onderling geen afstand hoeven te
houden.

De supervisor is verantwoordelijk voor het naleven van de regels boven in het clubhuis en draagt
een oranje hesje om goed herkenbaar te zijn.
Bardienstmedewerkers wassen tenminste iedere 30 minuten hun handen conform voorschriften
RIVM. Werkoppervlakken dienen ieder uur gereinigd te worden.
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2.

Regels voor buiten

Buiten mogen toeschouwers langs de lijn staan op 1,5
meter afstand. De terrastafels mogen niet gebruikt worden.
Op de tribune moet altijd gezeten worden op 1,5 meter
afstand tenzij mensen tot hetzelfde gezin horen.
De rode tape op de tribune is tijdelijk. We gaan bakken
plaatsen zodat mensen niet op de plekken met de rode
tape kunnen gaan zitten. Dit wordt zo snel mogelijk
geregeld.
Alle toeschouwers van 18 jaar en ouder moeten zich op
zaterdag en zondag registreren. We hebben hiervoor een
QR code met koppeling naar een online invulformulier
gemaakt. Teams, begeleiders en vrijwilligers hoeven zich
niet te registeren. Bij de ingang van het terrein staat een
parasol met een statafel. Mensen die niet via de QR code
kunnen registreren, kunnen dat middels een schrift dat op
de statafel ligt.

3.

Regels voor binnen (boven)

De bovenruimte is verdeeld in 2 ruimtes: bar en
loungeruimte. De loungeruimte wordt ingericht voor
de junioren om na de wedstrijd iets te kunnen
drinken. Per team mag er 1 begeleider van 18+ mee
naar binnen. Deze ruimte is afgesloten van de
barruimte behalve om via de barruimte naar de bar
of weer naar buiten te gaan.
De supervisor zorgt ervoor dat er kannen met
limonade staan in de loungeruimte zodat de teams
niet zelf naar de bar hoeven.
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Zodra je binnenkomt in de loungeruimte, ga je linksaf om weer naar buiten te gaan (route UIT) of
om naar de bar te gaan (route BAR).

Maximaal 2 personen per gezin mogen bij elkaar staan. Met tafels en stoelen wordt de rij
aangegeven. Op de vloer wordt duidelijk de 1,5 meter afstand aangegeven.
Zodra je aan de beurt bent, bestel je bij de kassa en loop je vervolgens door om aan het einde van
de bar je bestelling in ontvangst te nemen. We hangen langs de hele bar spatschermen op
behalve aan het eind, bij het uitgiftepunt. Zodra je de bestelling hebt gekregen, loop je direct door
naar buiten via de rechter terrasdeur. Om de doorstroming op gang te houden worden er geen
warme snacks geserveerd.

3|

Ingang bar en
loungeruimte

Uitgang bar en
loungeruimte

UIT
Gel

BAR

DICHT

Loungeruimte junioren

Wacht
vak

DICHT

Kassa

Uitgifte
bestelling

DICHT

Keuken

Bestellen
Om een bestelling bij de bar te plaatsen moeten de gasten via de loungeruimte naar binnen en in
de rij gaan staan op 1,5 meter. De linker route is om weer naar buiten te gaan. De rechter route is
om naar de bar te gaan. De route via de trap bleek niet te werken. De deur van de gang beneden
naar de trap moet op slot blijven om te voorkomen dat men alsnog onderlangs naar boven gaat.
Beneden is dus alleen om naar het toilet te gaan of naar de kleedkamers.
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Bardienst
Er staan in totaal 3 mensen achter de bar (kassa, bestelling maken en supervisor). In de keuken
staat 1 persoon. Aangezien er geen warme snacks worden geserveerd, hoeft in de keuken alleen
de voorraad (gezonde) broodjes te worden aangevuld. Mocht er wel iets worden klaar gemaakt,
bv. broodje wat niet meer op voorraad is, dan neemt de keukenmedewerker via het luik de
bestelling aan van degene die achter de kassa staat, maakt de bestelling klaar en zet die klaar op
de tafel tegenover de koelkasten in de keuken. Degene die de bestelling afgeeft aan de gast, pakt
de bestelling en zet deze op de bar. De gast pakt de bestelling en verlaat direct de barruimte via
de rechter terrasdeur (gezien vanaf de bar).
Mocht de gast onverhoopt toch even moeten wachten op de bestelling, dan kan dat in het speciale
vak aan het einde van de bar, naast de koelkasten.
Bij de ingang van de binnenruimte staat desinfecterende handgel.
De tafels en stoelen die in de barruimte staan, worden gebruikt om de route af te bakenen. In de
barruimte mag niet gezeten worden. Deze ruimte is dus puur alleen om een drankje en hapje te
bestellen en weer naar buiten te gaan.
We raden alle gasten van GMHC aan een paraplu mee te nemen, want ondanks eventuele regen
mag niemand schuilen in het clubhuis.
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