PROTOCOL GEBRUIK BILJARTZAAL
- Bij binnenkomst heeft u in de hal uw handen gereinigd met desinfectie-gel.
- Niet meer dan 8 ingeroosterde biljarters per dagdeel, zijn in de biljartzaal toegestaan.
- Supporters en andere niet-spelende belangstellenden blijven aan de huiskamerkant.
- Jassen en andere kledingstukken uitsluitend in de garderobe ophangen.
- Iedere biljarter brengt zijn eigen keu mee en neemt die ook weer mee naar huis.
- Als je geen partij speelt kies dan een zitplaats op zeker 2 meter van de biljarts.
- Stoelen in de biljartzaal s.v.p. niet verplaatsen en stoelen met lint niet gebruiken.
- Loop niet langs het biljart van de andere groep.
- Er worden ter begroeting of felicitatie geen handen geschud. Er is ook geen keuze-trekstoot.
- Er wordt geloot, gegund of getost wie van acquit speelt.
- Er zijn geen arbiters toegestaan (dan wel op een vaste plaats op 2 meter afstand)
- Er mogen weer spel/partijvormen met meerdere deelnemers worden gespeeld ( 10 van Rood, 40tigen 2 tegen 2) Echter als speler A aan stoot is moeten de spelers B (C en D enz. ) eerst zijn gaan
zitten (1,5 meter).
- Biljartranden dient u na iedere partij te reinigen met een alcoholdoekje.
- Biljartballen na iedere partij met spray op de ballenpoetsmachine reinigen.
- Gebruikte hulpstukken, zoals brug, na iedere partij reinigen met een alcoholdoekje. Dat geldt ook
voor de draaiknoppen van de scoreborden en de toetsen van de afstandsbediening.
- Voorkom of beperk toiletbezoek tijdens de partij en neem na toiletbezoek altijd de
hygiëneaanwijzingen in acht.
- De doorgang vanuit de biljartzaal naar de toiletten en de uitgang is via de garderobe.
- Achter de bar en in de keuken zijn uitsluitend Paperclip-medewerkers toegestaan.
- Betaal uw consumpties bij voorkeur met gepast geld.
PROTOCOL GEBRUIK BILJARTZAAL
Let op; na 1 juli zijn er ook weer andere activiteiten en bezoekers van andere zalen in de Paperclip
toegestaan. Geef elkaar de ruimte !!
Eigen verantwoordelijkheid
Formeel dienen we elke keer als u aan een Paperclip-activiteit gaat deelnemen een vragenlijst
afwerken met vragen over uw gezondheid. (hoesten, niesen, verkoudheid enz. enz.) en recente
contacten. Dat is ondoenlijk.
We rekenen hier op uw eigen verantwoordelijkheid. Twijfelt u aan uw conditie of heeft u
gezondheidsklachten meldt u zich dan af bij de teamleider en kom niet naar de Paperclip. Neem geen
onnodig risico en breng ook anderen niet in gevaar. Blijf gezond.
Onze medewerkers (huiskamer) en teamleiders (biljartzaal) dienen toe te zien en de aanwezigen zo
nodig te wijzen op strikte naleving van dit protocol.
Wijs elkaar ook op onwenselijke situaties.
Indien de overheid de regelgeving aanpast zal dat mogelijk invloed hebben op dit protocol. We zullen
het dan z.s.m. aanpassen.
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