CORONA PROTOCOL - BILJARTEN
Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend om bij binnenkomst in 1 van onze locaties een
mondkapje te dragen tot op uw plek van bestemming, daar mag het mondkapje af. Zodra u zich
gaat verplaatsen, b.v. naar het toilet of naar de uitgang, dan graag het mondkapje weer op.
Biljarters aan recreatieve beoefening zijn in het algemeen onderworpen aan een laag risico omdat er
nauwelijks contactmomenten zijn. Biljarten is dus betrekkelijk veilig mits er maatregelen getroffen en
gehanteerd worden.
Preventieve maatregelen RIVM-voorwaarden (voor iedereen)
 Was voor en na het spelen je handen;
 Schud geen handen;
 Hoest en nies in de binnenkant van je elle boog;
 Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg;
 Blijf altijd thuis bij gezondheidsklachten en ook als iemand in jouw huishouden koorts ( 38 graden +)
en/of benauwdheidsklachten heeft.
Door de volgende uitgangspunten te hanteren worden de risico’s beperkt:
 Om gebruik te maken van het biljart moet er per keer, bij de receptie gereserveerd worden.
 Ballen, banden, hulpstukken (pins, rest, brug, e.d.) worden vooraf en na afloop schoongemaakt;
 Iedere speler gebruikt zijn eigen materiaal (keu en krijt) en neemt deze altijd mee terug naar zijn
stoel;
 Als er toch een keu en krijt van De Leuning gebruikt wordt dient deze vooraf en na afloop schoon
gemaakt te worden;
 Voor extra veiligheid kan een speler ervoor kiezen om met een desinfecterend middel voorafgaand
aan en na iedere beurt zijn handen te desinfecteren.
 Er staat altijd maar één speler tegelijk aan de tafel;
 De tegenstander, die niet aan de beurt is, moet plaatsnemen op minimaal 1,5 meter afstand van de
zitplaats van de andere speler en de tafel. Bovendien zorgt hij ervoor, dat deze afstand tijdens het
spel van de tegenstander in stand blijft. Pas als de speler is gaan zitten, mag de tegenstander
opstaan en de beurt vervolgen.
 Bij een training mogen maximaal 2 spelers en de trainer aan tafel zijn. Wel letten op het 1,5
meter criterium;
 Recreatief spelen met maximaal 3 spelers per tafel;
 Eventueel aanwezige luchtbehandeling zoals afzuiger dient bij voorkeur aan te staan;
 Wel is het aan te bevelen dat er voldoende frisse lucht van buiten naar binnenkomt en dat aan einde
van het spel aanvullend gelucht wordt.
 Na het spel/partij ballen schoonmaken, tafelrand en laken stofzuigen
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