PROTOCOL VEILIG SCHAKEN
Beste Schakers,
Dinsdag 29 september 2020 starten we met de Keizercompetitie. In verband met de COVID-19
problematiek zijn we genoodzaakt een aantal maatregelen te nemen om weer veilig, gezond en
ordelijk een potje te kunnen schaken. Het dient duidelijk te zijn dat dit protocol van moment tot
moment kan wijzigen, verband houdend met de verspreiding van het corona-virus en het
"voortschrijdend" inzicht in de werking van het virus. Volg altijd de door de overheid vastgestelde
basisregels in deze crisis, met bijzondere aandacht voor het volgende.
GEZONDHEIDSCHECK
Conform de verplichtingen zijn er een aantal vragen die wekelijks beantwoord moeten worden door
elke bezoeker:
1. Had je in de afgelopen 24 uur last van een of meerdere van deze klachten:
Hoesten, Verkoudheid, Verhoging of koorts (38° of meer), Benauwdheid, Reuk- en/of smaakverlies?
2. Heb je op dit moment een huisgenoot met bovengenoemde klachten?
3. Heb je het coronavirus gehad en is dit in een lab vastgesteld in de afgelopen 7 dagen?
4. Heb je een huisgenoot bij wie dit is vastgesteld en heb je in de afgelopen 10 dagen contact met
hem/haar gehad?
5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact had met iemand waarbij het coronavirus is
vastgesteld?
6. Ben je in quarantaine omdat je terug bent gekomen uit een COVID-19 risicogebied?
Is het antwoord op een (of meer) van deze vragen ja, kun je helaas niet worden toegelaten op de
schaakclub.
AANMELDEN/REGISTREREN
Om het aantal bezoekers te kunnen controleren dien je jezelf aan te melden. Dit kan vanaf het
weekend, tot en met dinsdagavond 19:45. Aanmeldingen later worden niet geaccepteerd.
Aanmelden moet bij de intern competitieleider, Alexander van den Bosch.
Per e-mail: info@svleithen.nl, per telefoon of sms: 06 - 413 74 803.
Ook mag je je aanmelden via WhatsApp, direct naar 06 - 413 74 803 of in één van de app-groepen
(Leden-App sv Leithen of Leithen competitie)
LET OP! Een melding bij iemand anders wordt niet geaccepteerd!
Om 20:00 is de indeling bekend.
MAATREGELEN OP DE AVOND ZELF
1. Bij binnenkomst in de speelzaal dient men de handen te desinfecteren met de aanwezige handgel.
Ook na het verlaten en opnieuw betreden geldt deze regel.
2. Te allen tijde dient men een afstand te bewaren tot de andere aanwezigen van 1,5 meter. De enige
uitzondering is tot de directe tegenstander van die avond, terwijl men zit aan het bord waarop de
wedstrijd wordt gespeeld. Wel is het zo dat de speler, niet aan zet, zoveel mogelijk achterover leunt.
In alle andere gevallen dient men 1,5 meter afstand te bewaren.
3. Op alle tafels staan schoonmaakmiddelen en persoonlijke hygiënemiddelen. Naar eigen inzicht
gebruiken.
4. Handen schudden is verboden.
5. Per tourbeurt zal er iemand van het bestuur achter de bar plaatsnemen om iedereen van drankjes
te voorzien. Het is absoluut niet de bedoeling dat men zelf inschenkt.
6. Voor het betalen bestaan 3 mogelijkheden: Er kan per Tikkie betaald worden op de avond zelf. Er
kan op afspraak een overboeking gedaan worden (éénmaal per maand, waarbij alles in één keer
verrekend wordt). Of men kan gepast betalen. Er wordt geen wisselgeld gegeven.
OPTIONEEL

Een speler mag zijn tegenstander verzoeken om een mondkapje te dragen. Uiteraard zal deze dat zelf
ook moeten doen. Ook is het verzoek mogelijk om op 2 borden te spelen. Voor beide verzoeken
bestaat een Gentlemen's Agreement.
TOT SLOT
Er geldt een zero-tolerance beleid met betrekking tot de bovengenoemde maatregelen. Het niet
opvolgen kan leiden tot (al dan niet gedwongen) sluiting van de schaakclub en in extreme gevallen
zelfs boetes. Om deze reden kan een speler die zich misdraagt de toegang ontzegd worden.
Voor iedereen geldt: Wees verstandig, blijf gezond en veel schaakplezier in deze moeilijke tijden.
Alexander van den Bosch
Intern Competitieleider

