CORONA PROTOCOL - JEU DES BOULES
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.

Tijdens het spelen:












Houdt te allen tijde 1,5 afstand van elkaar op de baan
Maak alleen gebruik van uw eigen tossmunt
Schud geen handen voor en na de spelen
Speel met maximaal 4 personen op 1 baan waarbij je een onderlinge afstand van 1,5 meter
aanhoudt (tenzij je uit hetzelfde huishouden komt)
Gebruik alleen je eigen boules én but, die je hebt meegenomen van huis. Raap niet andermans but
of boules op. Om te voorkomen dat na een méne niet duidelijk is welke boule van wie is, is het aan
te raden om je boules vooraf te markeren
De speler die het but verkeerd uitgooit, pakt zijn but op. De tegenstander legt een eigen but op de
reglementaire afstand
Maak alleen gebruik van je eigen meetinstrumenten (rolmaat/meetlint) die je hebt meegenomen
Wijs 1 iemand aan die de definitieve meting verricht. Er is geen scheidsrechter. De andere spelers
houden 1,5 meter afstand
Er worden geen werpcirkels gebruikt. De cirkel kan met de voet gemaakt worden in het grind
Speel maximaal 1,5 uur achter elkaar
Kom 10 minuten voor aanvang naar de Pekingtuin en verlaat de tuin direct na het spelen

Na het spelen:



Was je handen met water en zeep
Er is geen gelegenheid om te “socializen”

Bent u ziek?



Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest
of verhoging tot 38 graden Celsius.
Heeft u ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als u 24 uur lang geen
klachten heeft, mag u weer naar buiten

Protocol Corona – jeu des boules

