Protocol COVID-19 geldt voor alle leden, genodigden en vrijwilligers die de Boko willen
betreden of die zich in het Boko centrum bevinden.
Wilt u de BOKO betreden:


De BOKO is alleen toegankelijk voor leden en genodigden.



Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

• blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten
heeft.
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus omdat je tot
veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden. (volg hierin het
advies van de GGD);
• blijf als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal
zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
• blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand
waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!
 Houd 1,5 meter afstand van elkaar
In de drie zalen en het bargedeelte staat het meubilair zo opgesteld dat alle stoelen op 1,5
meter van elkaar staan. Deze zitplaatsen zijn gemarkeerd en mogen niet worden verplaatst.
Elke zaal heeft zoveel zitplaatsen als dat er personen in de zaal zijn toegestaan.
Het maximaal aantal toegestane personen in een zaal staan aangegeven op de toegangsdeur.
 Biljartzalen
Houd u aan het protocol wat is opgesteld door de KNBB.
Als u ballen, hulpstukken en een keu van de BOKO gebruikt, dienen deze voor en na de partij
te worden gedesinfecteerd.
Na elke partij de banden reinigen met een desinfecterende spray die op een doek wordt
aangebracht en niet rechtstreeks op de banden.
Muntjes voor de biljartklokken zijn in zakjes van 10 verkrijgbaar aan de bar. Meegebrachte
50c muntjes zijn toegestaan.
Leden van verenigingen dienen zich bij voorkeur enkel in hun speelzaal op te houden.

 Denksportzalen
Houd u ook aan het protocol wat is opgesteld voor uw sport door uw sportbond.
Elke tafelsetting staat min. 1,5 meter van de ander en zijn gemarkeerd d.m.v. grijze tegels.
Het is niet toegestaan om met meer personen in de zaal te vertoeven dan het aantal wat staat
aangegeven op de toegangsdeur.
Leden van verenigingen dienen zich bij voorkeur enkel in hun speelzaal op te houden.
 Bargedeelte
De barruimte dient zoveel mogelijk vrij gehouden te worden voor degene die daar
noodzakelijkerwijs moeten zijn voor een bestelling of om af te rekenen.
 Desinfecteren
Schoonmaak- en desinfecteermiddelen in de speelzalen en bedoeld voor gebruik door de
vereniging komt voor last en rekening van de betreffende vereniging.
Desinfecteren van de biljarts voor aanvang wordt door de Boko verzorgd.
Stofzuigen en houten omlijsting licht afnemen met een doekje tussendoor door de vereniging.
 Toiletgebruik
In de toiletten geldt een maximum van 3 personen tegelijk per toiletruimte behalve het
invalide toilet.
 Barbediening
Het bestellen van consumpties op rekening geschiedt uitsluitend d.m.v. een bestelbon die u
afgeeft bij het bestelpunt aan de bar. Mondeling worden geen bestellingen op rekening
geaccepteerd.
Als de bestelling is klaargemaakt wordt deze of meegenomen of u kan vragen of de bestelling
in de zaal kan worden afgegeven. In het laatste geval zet de dienstdoende vrijwilliger het blad
met consumpties op de daarvoor bestemde tafel bij de ingang van de zaal. De bestelling wordt
niet uitgeserveerd dat dient u zelf te verzorgen.
De lege glazen en flesjes dient u zelf te verzamelen en te plaatsen op de tafel bij de ingang of
geeft u af bij het inleverpunt op de bar.
 Ventilatie
Als de Boko open gaat dan wordt het luchtverversingssysteem aangezet en blijft aan zolang er
personen aanwezig zijn in het pand.
 Afrekenen
Afrekenen doet u uitsluitend contactloos met uw bankkaart.
Probeer niet allemaal tegelijk aan het einde van de dag/avond af te rekenen maar gedoseerd
zodat vermeden wordt dat teveel wachtenden tegelijkertijd bij het pinapparaat staan.
 Deurbeleid
De toegangsdeur wordt 1,5 uur na opening afgesloten. Ervan uit gaande dat dan alle leden van
de verenigingen binnen zijn, de laatkomers kunnen aanbellen.
Voor de rokers die naar buiten willen geldt de procedure die al bij een ieder bekend is nl
gebruik maken van open/dicht knop in de gang linksboven naast de deur.

---------------------------------------Het bestuur heeft d.m.v. de aanpassingen in het centrum ervoor gezorgd dat alles volgens de
richtlijnen van het RIVM is ingericht en akkoord is bevonden door gemeente Zaanstad.
Het is natuurlijk altijd mogelijk dat personen dit virus dragen zonder dat er klachten of
symptomen zijn waargenomen. Zij kunnen dan wel het virus overdragen.
Wij verwachten dat een ieder zich houd aan de regels zodat we zo min mogelijk risico lopen
om besmet te raken.
Personen die zich niet houden aan de regels genoemd in dit protocol worden verzocht het
centrum te verlaten.
Het risico op besmetting, hoeveel maatregelen je ook neemt, is niet 100% te vermijden.
Bezoek aan ons centrum geschiedt op eigen risico. De BOKO stelt zich niet verantwoordelijk
voor besmettingen die zijn opgelopen in het centrum.
Het bestuur.

