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COVID-19 Protocol
(versie 1.0: 25-06-2020 *)
* dit protocol is gebaseerd op de huidige situatie en wordt indien nodig bijgesteld
wanneer zich nieuwe ontwikkelingen voordoen; het is dus geen statische versie

Dit protocol treedt vanaf 1-7-2020 in werking binnen de accommodatie totdat het bestuur u schriftelijk
heeft geïnformeerd m.b.t. eventuele versoepelingen of beëindiging van dit protocol.

Algemeen:
▪
▪
▪
▪

Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts.
Geen handen schudden.
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
Was en desinfecteer uw handen regelmatig.

Binnenkomst & Sociëteit
▪ Desinfecteer uw handen bij de desinfectiezuil na de entree!
▪ Meldt uzelf aan in het presentieboek en noteer uw tijdstip van aankomst!
▪ Volg de looplijnen en signing binnen het complex en zorg voor voldoende afstand tussen andere
bezoekers.
▪ Houd te alle tijden 1,5 meter afstand tussen uzelf en andere bezoekers!
▪ Er is een bestel- en afhaalpunt bij de bar! Vraag het aan BOB!
▪ Noteer het tijdstip bij vertrek in het presentieboek!
Wapenkamer
▪ Maak uzelf kenbaar als u de wapenkamer wenst te betreden. Indien er iemand aanwezig is in de
wapenkamer, wacht totdat deze persoon is vertrokken.
▪ Indien er meerdere wachtenden zijn, let op de 1,5 meter.
Gebruik van verenigingswapens of munitie
▪ Het gebruik van (latex) handschoenen is verplicht! U dient deze zelf mee te nemen.
▪ Er wordt geen munitie ingenomen na het schieten.
▪ Namens de vereniging zullen alleen handvuurwapens uitgegeven worden (geen geweren)!

Schietpunten
▪

Op de baan mogen er zich slechts personen bevinden die een schietpunt in gebruik hebben.

▪

(geen wachtenden personen achter de schutters). U kunt via de camera’s in de sociëteit
controleren of er een schietpunt vrij. Dit geldt zowel voor de pistoolbanen als voor de 100 meter
baan.
Maak uw wapen pas gereed op het schietpunt als deze vrij is. Ga dus niet op de tafel achter de
schutter(s) uw voorbereidingen treffen.
Het is niet toegestaan uw wapen achter de schutters schoon te maken op de schietbaan
(Wapens schoonmaken kan eventueel aan de tafel op de luchtbaan)
Desinfecteer voor en na het schieten ‘het schietpunt en uw handen’ met de aanwezige

▪
▪

desinfectiemiddelen.
Geef een vertrekkend schutter te allen tijde voorrang vanaf het schietpunt.
Na het verlaten van het schietpunt dient u de 1,5 meter in acht te nemen.

▪
▪

Introducees & gasten
▪ Introducees en gasten zijn tot nadere berichtgeving niet toegestaan!

