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CORONA RICHTLIJNEN CLUBHUIS WSV BUURMAN 

Ook voor WSV Buurman is het omgaan met de Covid-19 situatie nieuw. Het zal dus een lopend 

project zijn om het besmettingsrisico zo klein mogelijk te houden. We zullen proefondervindelijk 

moeten leren wat wel en niet kan. Hieronder enkele punten van aandacht, zoals wij willen 

aanvangen met clubhuis en terras weer open. 

 

ALGEMEEN 

• Bij aanvang van de bardienst en bij afsluiten zal het barhoofd meer tijd dan normaal nemen 

om de hygiënische toestand van clubhuis, keuken en terras na te lopen met de 

barmedewerker. 

• Hygiëne hulpmiddelen zoals handschoenen, schoonmaak alcohol, doekjes etc. zijn ter 

beschikking - naast de normale schoonmaakmiddelen- achter de bar. 

• Vanwege het feit dat het grootste besmettingsrisico ontstaat via contact en aanraken van 

objecten, zoals deurknoppen, glazen, stoelen etc., moeten deze besmettingshaarden op 

geregelde tijden afgenomen worden. Dit gebeurt met daarvoor speciaal beschikbare 

middelen.  

• De barmedewerker mag als hij/zij dat wil een mondkapje  of permanent handschoenen 

dragen. Dit is niet verplicht. Er is een schort ter beschikking. 

• Toiletten dienen eenmaal per 30 minuten nagelopen te worden en afgenomen met de 

speciaal ter beschikking staande middelen. Ook het toilet buiten. 

• Indien er groepen groter dan 4 mensen bij elkaar gaan zitten is dit op eigen verantwoording 

van de groep; de barmedewerker hoeft hier niet in te grijpen.  

• Na de bardienst wordt er een feedback moment gehouden met het barhoofd over wat niet 

of wel goed gaat; zodoende kan er bijgestuurd worden indien nodig. 

 

TERRAS 

• Het terras is zo ingedeeld dat de afstand van 1.5 m mogelijk is. Indien na verloop van tijd dit 

verandert doordat leden gaan slepen met stoelen, zoveel mogelijk weer terugbrengen in 

oude situatie tussentijds. 

• Het aantal stoelen per tafel is 4 of minder. Indien er meer stoelen dan 4 bij een tafel staan en 

mensen zijn weg worden deze weer teruggezet. Af en toe buiten kijken is dus gewenst.  

• Regelmatig de stoelleuningen, contact oppervlakken e.d. schoonmaken met de speciale 

middelen. Het beste moment is nadat mensen vertrekken. 

• Er dienen zo min mogelijk objecten op tafels te staan i.v.m. beetpakken en verschuiven. Dus 

geen vuile glazen, asbakken, bloemstukjes, tijdschriften etc.  

• Meld aan de leden dat ze zelf de vuile borden en glazen in de daarvoor buiten neergezette 

grijze bak dienen te zetten. Ze mogen deze niet naar binnen brengen om zodoende zo min 

mogelijk verkeer in en uit het clubhuis te hebben. 

• Wanneer de vaatbak vol wordt, deze in een keer ophalen met handschoenen aan en 

verwerken in de keuken. Bak weer terugzetten of vervangen door een andere. 
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BINNEN 

• De looprichting is rond in een cirkel. Aangegeven met borden en bewijzering. Dat wil zeggen 

men komt binnen door de voordeur, aangegeven met borden, en men loopt naar buiten 

door de openslaande deuren. Ook voor toilet gebruik moet men zo lopen. 

• Er wordt eerst besteld bij de kassa en gelijk afgerekend of op bon gezet. Vervolgens loopt 

degene door naar het einde van de bar waar gewacht kan worden op de bestelling. Dit om 

blokkeren van de ingang te voorkomen.  

• Er staat een paal met handwasmiddel bij de ingang. Eventueel bijvullen. 

• Mensen die tegen de richting inlopen vriendelijk vragen dit niet te doen. 

• De bar dient vrijgehouden te worden. Aan de bar vertoeven is niet meer toegestaan. De bar 

dient vrij te zijn van spullen i.v.m. aanraken. 

• Er mag binnen gezeten worden. Ook hier geldt 4 stoelen per tafel. Het mag (bij slecht weer 

bijv.) niet te druk worden binnen. 

• Er worden geen orders naar buiten gebracht. 

 


