
CORONAPROTOCOL BARDIENSTMEDEWERKER

Geldig met ingang van 01-07-2020 (tot nader order)

Voor de veiligheid van de bardienstmedewerkers én bezoekers van De Stek
hebben we een aantal extra maatregelen genomen, die hieronder worden
benoemd. Voor zover dit afwijkt van wat in het bardiensthandboek staat, zijn
onderstaande coronamaatregelen geldig.

Algemeen:

· Bezoekers mogen alleen naar binnen als ze voldoen aan de RIVM
checklist die bij de ingang van De Stek hangt.

· Er is een eenrichtingsverkeer looproute vanaf de ingang van de Stek naar
de bar en van daaruit door de klapdeuren naar buiten, het terras of naar
de toiletten. Bij de bar is aangegeven waar besteld en waar betaald kan
worden.

· Iedereen moet zitten, zowel binnen als op het terras. Tafels en stoelen
mogen niet verplaatst worden en per tafel zijn 2 stoelen beschikbaar.

· Zorg dat je zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houdt van anderen
· Desinfectie voor de handen is beschikbaar voor de ingang van De Stek,

tegenover de toiletten en bij de bar.
· Koffie en thee wordt in kartonnen bekers geschonken.
· De gasten gooien zelf hun afval weg in de daarvoor bestemde bakken

(voor kartonnen bekers worden aparte bakken neergezet) en geven
eventueel serviesgoed en glas af aan de bar.

· Leden maken zelf de tafel schoon waaraan ze hebben gezeten. Hiervoor
zijn schoonmaakdoekjes beschikbaar.

· Betaling bij voorkeur met pin.
· Alleen bardienstmedewerkers en leden van de Paviljoencommissie

mogen achter de bar komen.
· Er is tijdelijk een beperkt aanbod van eten.
· De instructies van de barmedewerker moeten door de bezoekers worden

opgevolgd.



Extra voor de bardienstmedewerker:

· Bij binnenkomst de bovenlichten linksachter en rechts openzetten voor
een goede ventilatie evenals de tuindeuren; bij het afsluiten deze ramen
en deuren weer dichtmaken.

· Graag de deurklinken bij binnenkomst en vertrek schoonmaken met
schoonmaakdoekjes.

· Pinautomaat regelmatig ontsmetten met een papieren doekje en
desinfectiemiddel (afhankelijk van het gebruik)

· Extra aandacht voor het schoonmaken van glaswerk. Zorg ervoor dat
altijd een zeepblokje in de wasbak ligt en laat het overloopkraantje
stromen zodat het water ververst wordt.

· Mondkapjes en wegwerphandschoenen zijn beschikbaar (niet verplicht
om te gebruiken).

· Voor degenen die niet met pin willen/kunnen betalen wordt een mandje
neergezet voor contante gepaste betaling. De inhoud van het mandje
leeg je regelmatig in de kassalade.

· Alleen wegwerphanddoeken gebruiken (speciale tork-rol achter de bar).

Bij vragen kun je de leden van de Paviljoencommissie benaderen.
Telefoonnummers staan in het Handboek achter de bar.


