Horecaprotocol Out of Bounce
Amsterdamse Golf Club
Beste leden en gasten,
Onlangs kregen wij van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge een nieuwe update
over de maatregelen die de stijging van het aantal coronabesmettingen moeten beteugelen.
Wat betekent dit voor Out of Bounce:
• Alle leden, gastspelers, commissieleden en bestuursleden dienen zich verplicht te
registreren zowel binnen als buiten op het terras. Leden kunnen zich registreren met
naam en/of lidcode.
Klik hier om te reserveren via de app:
https://widget.guestplan.com/?i=83777b5afce61d378127ecefc48bc5f8353103dd
• Bij ontvangst moet er een controlegesprek plaatsvinden om in te schatten of er
gezondheidsrisico’s zijn. Is de gast verkouden en/of zijn er griepklachten, dan moeten wij
de toegang weigeren.
• Meer dan 2 personen aan één tafel mag uitsluitend als dit personen betreft die een
gezamenlijke huishouding vormen.
• Als het een groep betreft van drie of meer personen, dan moet tijdens het
controlegesprek ook gevraagd worden of de gasten een gezamenlijk huishouden
vormen. Als dit niet het geval is dient men minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar in acht te
nemen.
• Zijn er geen gezondheidsrisico’s, dan worden de gasten naar hun tafel begeleid, met
inachtneming van de 1,5 meter.
• Alle gasten dienen bij binnenkomst de handen te wassen met de desinfecterende handgel.
• Binnen de kaders van de horeca moet iedereen ZITTEN, er mag NIET worden
gewandeld. Er mag dus niet staand een praatje worden gemaakt bij iemand anders aan
tafel.
• Bestel zo min mogelijk aan de bar. Wij lopen voortdurend rond om jullie te bedienen, dit
mag wel gewoon aan tafel volgens de richtlijnen van het RIVM.
• Tafels en stoelen blijven staan in de opstelling waarin deze zich bevinden en mogen
NIET verplaatst worden.
• Er zal bij het afrekenen uitsluitend gebruik worden gemaakt van contactloze middelen als
pin of Xafax.
Gebruik in het clubhuis de aangegeven in- en uitgang. Hou rekening met elkaar en geef
elkaar de ruimte.
Bij een eventuele besmetting is de horeca verplicht 2 weken te sluiten, laten we hiervoor
waken. Luister naar het personeel en spreek elkaar zo nodig aan!
Hartelijk dank alvast namens het team Out of Bounce !
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