Het Poolcafé
Corona protocol
Het Poolcafé is ingericht als horeca waar ook gesport mag worden (horecasport). Tijdens
horecasporten komen in veel gevallen de horecaprotocollen en sportprotocollen bij elkaar.
Het corona protocol van Het Poolcafé is gebaseerd op beide.

Sportprotocol
Spelcontact en wedstrijden
De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een
uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5
meter afstand tijdelijk/zo kort mogelijk los te laten. Voor de jeugd tot en met 18 jaar was
dat al eerder zo. Voor volwassenen geldt nu ook dat ze binnen 1.5 meter van elkaar
mogen komen tijdens het sporten. Wel moet buiten het sporten om, dus ook direct nadat
een training of wedstrijd is afgelopen, 1,5 meter afstand worden aangehouden.
Sportwedstrijden organiseren is vanaf 1 juli ook weer mogelijk. Ook tegen andere
sportverenigingen en teams.
Wedstrijden en toernooien zijn ook weer toegestaan, zowel binnen als buiten.

Toeschouwers / aanwezigen op een sport, scouting, speeltuinlocatie
Er is een verruiming op samenkomsten. Dat betekent bijvoorbeeld dat toeschouwers bij
sport of spelactiviteiten ook weer zijn toegestaan. Voor situaties waarbij reservering
(registratie), een gezondheidscheck en placering (een zitplaats) mogelijk is en wordt
toegepast, geldt geen maximum aantal voor samenkomsten. Wanneer registratie van
aanwezigen en een check gesprek niet plaats vindt of mogelijk is geldt: Binnen zijn
maximaal 100 mensen per ruimte toegestaan zolang zij een vaste zitplaats hebben.
Buiten mogen maximaal 250 toeschouwers/mensen samenkomen zonder zitplaats/
placering. In alle gevallen geldt dat de 1,5 meter wel gewaarborgd moet kunnen worden.

Aanvulling voor de zogenaamde horecasporten:
Tijdens horecasporten komen in veel gevallen de horecaprotocollen en sportprotocollen
bij elkaar. In enkele gevallen kunnen die protocollen conflicteren. Hieronder staat een
richtlijn hoe om te gaan met dergelijke situaties, opgesteld aan de hand van de
basisregels voor binnen en de, uitzonderingen voor binnensport en de regels voor horeca.
Deze richtlijn is van toepassing op:
1. Sportactiviteiten in horeca (bv. een café waar ook gedart wordt)
2. Horecasporten in sportkantines (bv een voetbalkantine waar ook gebiljart wordt)
3. Accommodaties speciaal voor horecasport (bv. een biljartclub)
• het is zaak te bekijken wat de hoofdactiviteit van een accommodatie is. Het protocol dat
daarbij hoort is leidend. Voor 1 en 2 is dat het horecaprotocol, voor 3 is dat het
sportprotocol;

• ongeacht de accommodatie dient tijdens de sportbeoefening waar mogelijk 1,5 meter
afstand worden gehouden. Voor de meeste horecasporten is dat geen probleem;
• indien in de accommodatie het horecaprotocol leidend is (situatie 1 en 2), moet de
persoon een zitplaats hebben, maar mag tijdens de sportuitoefening staan en moet
zoveel mogelijk (bij wedstrijden) 1,5 meter afstand worden gehouden;
• indien in de accommodatie het sportprotocol leidend is (situatie 3) dan kan er gesport
worden binnen 1,5 meter. In geval van meer dan 100 personen is placering,
gezondheidscheck en reservering nodig. Respecteer en houd hierin rekening met
kwetsbare- en risicogroepen en gebruik je gezond verstand;
• bij twijfel bepaalt het lokaal gezag (gemeente) of het horeca- of binnensportprotocol
leidend is.

Horecaprotocol
Het coronavirus en de horeca en evenementen
Gasten in de horeca en bij evenementen moeten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar
kunnen houden. Tenzij ze uit 1 huishouden komen.
Bekijk alle vragen en antwoorden over afstand houden.
WELKE REGELS GELDEN ER VOOR DE HORECA?

In restaurants, cafés en op het terras, binnen en buiten, houden gasten altijd 1,5 meter
afstand tot elkaar (tenzij ze uit 1 huishouden komen), hebben ze een vaste zitplaats
en worden hygiënemaatregelen nageleefd.
Binnen in restaurants en cafés heeft iedereen een vaste zitplaats. Uiteraard houdt
iedereen 1,5 meter afstand. Zonder gezondheidscheck en reservering zijn maximaal 100
personen per ruimte toegestaan, als hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. De
verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven.
In grotere zalen of ruimtes waar meer dan 100 personen bij elkaar kunnen komen is het
verplicht vooraf te reserveren en vindt er een gezondheidscheck plaats. Dan is er geen
maximum aantal personen, maar is het nodig om de verkeersstromen rond bijvoorbeeld
in- en uitgang en sanitaire voorzieningen goed van elkaar te scheiden.
Op buitenterrassen heeft iedereen een vaste zitplaats. Er geldt een maximum van 250
personen. Voor grotere terrassen geldt dat er geen maximum aantal personen is zolang er
gewerkt kan worden met reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats.
Onder voorwaarden mogen buiten ‘kuchschermen’ geplaatst worden als alternatief voor
de 1,5 meter afstand.
Veel restaurants, cafés en terrassen hebben aanvullende (hygiëne)regels. Volg altijd de
aanwijzingen op van het personeel.
HOEVEEL GASTEN MAG EEN RESTAURANT, CAFÉ OF TERRAS ONTVANGEN?

De belangrijkste regels zijn dat gasten 1,5 meter afstand van elkaar kunnen bewaren en
een zitplaats hebben. De grootte van het restaurant, café of terras bepaalt hoeveel
mensen geplaatst kunnen worden. Als er binnen meer dan 100 en buiten meer dan 250
gasten ontvangen kunnen worden, dan zijn reserveren en een gezondheidscheck
verplicht.

WANNEER MOET ER GERESERVEERD WORDEN?

Reserveren is verplicht als een locatie binnen meer dan 100 personen of buiten meer dan
250 personen (exclusief personeel) kwijt kan op 1,5 meter afstand (tenzij personen uit 1
huishouden komen). Kijk op de website van het restaurant, café, terras of evenement
welke maatregelen van toepassing zijn.
WAAROM MOETEN GASTEN RESERVEREN BIJ MEER DAN 100 PERSONEN BINNEN EN MEER DAN
250 PERSONEN BUITEN?

Om de ontvangst van grote aantallen mensen te kunnen spreiden is reserveren boven
deze aantallen verplicht. Dit is op advies van het Outbreak Management Team (OMT).
MOET IK DE CONTACTGEGEVENS VAN MIJN GASTEN REGISTREREN?

Het is niet verplicht om contactgegevens van gasten te registreren.
WANNEER MOET ER EEN GEZONDHEIDSCHECK PLAATSVINDEN?

Als binnen meer dan 100 personen of buiten meer dan 250 personen (exclusief personeel)
ontvangen worden is een gezondheidscheck verplicht.
WAT IS EEN GEZONDHEIDSCHECK?

In een gezondheidscheck (ook wel triage genoemd) vraagt een medewerker de bezoeker
of de bezoeker verkouden is of koorts heeft.
MOGEN EVENEMENTEN GEORGANISEERD WORDEN?

Ja, het verbod op meld- en vergunningplichtige evenementen is opgeheven. Het is aan de
lokale autoriteiten om te bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op 1,5 meter in
kunnen richten. En of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan.
De procedure voor het aanvragen van een vergunning kost tijd en het zal dus een aantal
weken duren voordat de eerste evenementen weer plaatsvinden. Niet alles zal meteen
mogelijk zijn.
WIE BESLUIT OF IK EEN EVENEMENT KAN ORGANISEREN?

Vergunningen voor evenementen kunnen worden aangevraagd. De aanvraagprocedure
verloopt via de reguliere weg. Lokale autoriteiten bepalen of organisatoren hun activiteit
voldoende op 1,5 meter in kunnen richten. En of er nog aan andere specifieke
voorwaarden moet worden voldaan.
KAN IK EEN EVENEMENT ORGANISEREN ZONDER VERPLICHTE ZITPLAATSEN?

Ja, u moet daarbij wel een aantal regels in acht nemen.
• Binnen: in ruimtes met een doorstroom van bezoekers (bijvoorbeeld een beurs) geldt
geen maximaal aantal personen. Wel nemen beheerders maatregelen om ervoor te
zorgen dat het niet te druk wordt.
• Buiten: Wanneer er buiten sprake is van een continue doorstroming van mensen, zoals
in dierentuinen of op de kermis, is er geen maximum aantal mensen dat bij elkaar mag
komen.
• In buitenruimtes waar geen continue doorstroming van mensen is geldt er geen
maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen, zolang er gewerkt kan worden met
reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats.

• In situaties waarin reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats niet
mogelijk zijn, geldt een maximum van 250 personen.
VANAF HOEVEEL PERSONEN WORDT ER GEHANDHAAFD IN DE HORECA OF BIJ EEN
EVENEMENT?

Vanaf 3 personen kan worden gehandhaafd op het houden van 1,5 meter afstand.

Checklist Sportprotocol
Accommodatie
1. Routing
• Zie Bijlage 1.
2. In & uitgang
• Tot 18:00 toegang via De Zure Bom
• Tot 23:00 toegang via De Zandbar
• Uitgang via nooddeur naar parkeerplaats
3. Vluchtroutes
• Zie Bijlage 1.
4. Parkeerbeleid
• Parkeren zo veel mogelijk langs kade
5. Fietsenstalling
• ntb
6. Ventilatie
• Zo veel mogelijk dakramen en deuren open. Alleen in geval van regen ramen tijdelijk
dicht
• Ventilator bij schuifdeur altijd aan ter aanvoer van frisse buitenlucht
7. Hygiene maatregelen:
• Desinfectie voorzieningen
• Zeep
• Papieren handdoekjes
• Afvalbakken
• Deurknoppen regelmatig desinfecteren
• Legen prullenbakken
8. Schema
• Taken op gebied van schoonmaak en hygiëne
• Verantwoordelijke per dagdeel
9. Altijd deur naar bar afsluiten ter voorkoming van aanraking.
10. Protocol is afgestemd met mede gebruikers
11. Plan 1.5m toiletten
• Zie bijlage 1.
12. Posters met hygiëne regels zijn aanwezig

Organisatie
1. Corona coördinator
• Tijs Niessen
• +31 6 23 959 958
2. Toezichthouder
• Aanwezige host
• Zie schema voor huidige toezichthouder
3. Telefoonnummers bij calamiteiten
• Spoedeisende hulp: 112
• Politie: 0900 8844
4. Bondsprotocol
• Zie Bijlage 2
5. Aanwezigheidsgegevens
• Google Spreadsheet
6. Niet schreeuwen / zingen
7. Handen wassen, niet schudden en geen highfives
8. 1.5m afstand houden
9. Geen fysiek contact
10. Beperk toeschouwers tot aangewezen plekken (trap) en waarborg afstand
11. Maximaal 100 toeschouwers
12. Waarborg ook voorafgaand en na sportactiviteit de maatregelingen (afstand, hygiëne).

Tekst website
ALLE INFORMATIE DIE JE MOET WETEN.
Lees deze informatie eerst goed door, eventuele vragen kun je stellen
via info@hetpoolcafe.nl met als onderwerp Coronavraag
BASISREGELS

- heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
- ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
- was vaak uw handen;
RESERVEREN
Er hoeft niet gereserveerd te worden. Komt u met een grote groep? Laat dit ons van
tevoren even weten.
KINDERFEESTJES
Kinderfeestjes zijn op dit moment nog niet mogelijk bij Het Poolcafé
OPENINGSTIJDEN
Het Poolcafé is open van vrijdag t/m zondag van 13:00 tot 23:00.
Entree is via De Zure Bom (tot 18:00) of via de Zandbar. Aanmelden kan bij de bar. De
gezondheidscheck en registratie zijn verplicht. De entreeprijs is €4,50 om te komen
skaten. Betalen kan alleen met pin.
Toeschouwers mogen gratis naar binnen. Gelieve plaats te nemen op de aangewezen
plekken op de tribune/trap en blijven zitten.
De uitgang bevindt zich naast de grote schuifdeur aan de kant van de Zandbar.
ROUTES
Houd je aan de aangegeven looproutes.
PARKEREN
Kom zo veel mogelijk op de fiets, of lopend. Vermijd het OV.
OUDERS/BEGELEIDERS
In principe geldt hierbij het KISS & RIDE principe en zijn ouders/begeleiders niet aanwezig
tenzij zwaar geldende reden. Ouders / begeleiders zijn van harte welkom op het terras
van De Zure Bom, Kumzits of de Zandbar.
SCHREEUWEN/ZINGEN
Hard schreeuwen, zingen of meedoen aan spreekkoren is niet toegestaan.

Algemeen reglement sporters & toeschouwers
ALGEMEEN (SPORTERS)
• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een
huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook
thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht, zie pagina 2;
• sporters dienen zelf hun (gezondheids)risico te analyseren of zij zich op buiten en/of in
de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je
huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts;
• tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als
dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de1,5 meter afstand tijdelijk
losgelaten worden;
• houd er als sporters rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is, de sporter
meetelt als publiek en 1,5 meter afstand dan moet aanhouden: tenzij je direct de locatie
verlaat;
• voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen
sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in
de kleedkamers en in de kantines;
• zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen
fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een
wissel;
• draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel
van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden;
• volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie,
bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden;
• gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Materialen die veel met handen worden
aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;
• geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en
spreekkoren, is niet toegestaan;
• voor aanvang van de sportactiviteit kan er afhankelijk van de sportlocatie en
hoeveelheid personen voor een gezondheidscheck een aantal vragen (over uw kind)
worden gesteld, zie hier een overzicht van de vragen.

Algemeen (toeschouwers)
• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Neem de gebruikelijke veiligheid- en
hygiëneregels
• informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de
aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
• houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, de tribune, in de
kantine etc;

• voor binnen gelden maximum aantallen van 100 toeschouwers zonder reservering en
gezondheidscheck, wel placeren (tenzij er sprake is van doorstroming van de
toeschouwers);
• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders
en bestuursleden;
• voor aanvang van de sportactiviteit kan er voor een gezondheidscheck een aantal
vragen over uw kind worden gesteld, zie hier een overzicht van de vragen;
• geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en
spreekkoren, is niet toegestaan;
• draag een mondkapje vanaf 18 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in
één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden.

