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BLIJF THUIS






als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts (vanaf 38 °C blijf thuis tot je volledig hersteld en 24 uur klachtenvrij
bent.
als iemand in jouw huishouden een van de volgende (ook milde!) symptomen heeft:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 °C) blijf thuis tot iedereen
volledig hersteld en 24 uur klachtenvrij is.
als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID- 19),
omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden
moet je thuisblijven tot veertien dagen na het laatste contact. DAN KUNT U OOK NIEMAND
BESMETTEN !

NEEM MEE:





Een mondkapje voor in de foyer en de gangen van CC de Boodschap
Een flesje handgel; we hebben daarnaast op iedere tafel ook ontsmettingsgel staan van de
MMBC
Neem een vestje / sjaaltje mee want er wordt zoveel mogelijk geventileerd.
Een biddingbox meenemen is niet nodig; we gebruiken de biddingboxen uit de krat. Houd die
de hele middag bij je en reinig deze na afloop

Situatie
Er wordt gespeeld aan een tafel waarbij de onderlinge afstand van 1,5 meter tussen spelers
NIET altijd wordt aangehouden!. Dit wordt gecompenseerd met kuchschermen.
Wel is er een afstand van 1,5 meter tussen de tafels. Er zijn looproutes voor het spelen met 5,
6 of 7 tafels

Afmelden



Er worden losse drives gespeeld. Dus geen competitie. In elke drive wordt gespeeld met 10,
12 of 14 paren; het minimum is 10 paren!.
Je kunt je als reserve (paar) opgeven.



Als je verhinderd bent moet je jezelf tijdig afmelden! Stuur zoals gebruikelijk een mailtje naar
afmelden@mmbcrijen.nl of bel in noodgevallen uiterlijk maandagmorgen het
telefoonnummer van de Technische Commissie 06-39632408

Richtlijnen m.b.t. binnenkomst CC De Boodschap







Zorg voor goede handhygiëne ook bij het betreden van ‘De Boodschap’.
We spelen in zaal 6, ook bekend als “De Huiskamer”
Er worden vragen gesteld over uw gezondheid. Onderteken de gezondheidsverklaring.
Gebruik de garderobe/kapstok aan het begin van de speelzaal.
Neem je loopbriefje en bar-bon, haal koffie/thee bij de keuken/bar en ga direct naar jouw
starttafel.
Speelkaarten NIET wassen! (zie laatste punt)

Richtlijnen m.b.t. spelen











Om het geloop zoveel mogelijk tegen te gaan worden er speciale speel schema’s gebruikt,
waarbij de ONEVEN paren (meestal NZ) aan dezelfde tafel blijven zitten; de EVEN paren
(meestal OW) schuiven 1 tafelnummer omhoog; en de gespeelde spellen worden door zuid 1
tafelnummer omlaag gebracht.
Alléén diegene die gestart is als noord gebruikt de bridgemate. Noord laat zien aan oost, en
leest voor wat er ingevoerd is. Indien oost akkoord gaat, voert noord de acceptatie uit.
Niemand anders dan noord raakt de bridgemate aan. Vooraf ontsmetten.
Bij rondpas: NIET opnieuw schudden !
Op elke tafel staat ontsmettingsgel, een doosje tissues en een afvalbakje.
Na elke speelronde maakt de speler zelf zijn stoel(leuningen) en handen schoon en neemt de
biddingbox mee naar de volgende tafel.
Loop bij het wisselen altijd in de aangegeven looprichting (met de klok mee) naar de
volgende tafel en houdt afstand. Dit geldt ook voor het toilet bezoek.
Er wordt zoveel mogelijk geventileerd; eventueel staan deuren en ramen open.
Aan het eind van de middag moeten de speelkaarten geschud worden voor de volgende
week; virussen zijn na een week verdwenen.

Richtlijnen m.b.t. consumpties




De barbon wordt bij binnenkomst samen met loopbriefje uitgereikt; eerste kopje koffie/thee
ophalen bij keuken/bar.
Gedurende de middag zullen de medewerkers van De Boodschap rondlopen voor een
drankje op bestelling.
Aan het eind van de middag kun je individueel afrekenen met behulp van de pin aan de bar
in de Foyer.

