Protocol voor jachthaven De Oude Horn
Algemeen
In verband met het coronavirus geldt op dit moment een speciaal protocol op onze haven.
De haven volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de overheid. Daarbij treffen wij
een aantal extra maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Wilt u
meewerken aan onderstaande voorschriften om de gezondheid van elkaar te beschermen?
Voor iedereen geldt: als u koorts hebt of verkouden bent komt u niet naar onze haven. Blijf
dan thuis. Dit geldt ook voor uw gezinsleden.
Havenkantoor
 Wij zijn beperkt geopend maar zullen afstand van u houden. Wij schudden geen handen.
 De balie van de havenmeester is afgeschermd met een plexiglas plaat waardoor wij
direct contact tot een minimum beperken.
 Wij verzoeken u om alleen met PIN te betalen. PIN-apparaat wordt na elk gebruik
gereinigd.
 Kom met 1 persoon tegelijk.
 Aan de deur hangt een kaart die aangeeft of u naar binnen kunt of niet. Dit is afhankelijk
van de drukte. Wij vragen om uw begrip.
 Als het havenkantoor gesloten is, vindt u instructies op de deur.
Terrein
 Toegang tot ons terrein en haven is slechts toegestaan voor leden en partner. Wij
verzoeken u om het meebrengen van thuiswonende kinderen tot een minimum te
beperken.
 De maximale groepsgrootte is 4 personen.
 Houd 1,5 meter afstand tot anderen.
Het clubgebouw De Waaier
 Het clubgebouw is afgesloten. Wel kunt u consumpties afhalen.
 Alle sanitaire binnenruimtes (heren en dames) zijn geopend, maar in het openbare
gedeelte ervan is een mondkapje verplicht. Er mogen maximaal 2 personen tegelijk in
deze ruimte zijn en 1,5 meter afstand is verplicht.
 Het terras is gesloten
 Het buitentoilet is geopend en wordt vaker en met extra hygiënemaatregelen
schoongemaakt.
De Kluut
 De Kluut is afgesloten.
Hellingen
 De hellingploeg is terug gebracht van 8 naar 4 personen.
 Hellingen is toegestaan in het bijzijn van alleen de eigenaar.
 Tijdens het hellingen is het terrein rond de hellingploeg afgesloten voor een ieder.
 Het afspuiten van de boot wordt (gratis) door de hellingploeg gedaan. De eigenaar van
de boot vertrekt zo snel mogelijk van het terrein..
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Recreatief gebruik van voorzieningen door anderen
 Passanten zijn welkom in onze haven, maar dienen het protocol in acht te nemen.
Activiteiten
 Voorlopig zijn alle activiteiten van het animatieteam afgelast.
Informatievoorziening
 Zorg ervoor dat uw contactgegevens bekend zijn bij ons. Wij kunnen u dan snel
informeren over zaken die relevant zijn.
Wat kunt u zelf doen?
 Geef geen handen, knuffels of kussen
 Houd 1,5 meter afstand van elkaar
 Was regelmatig uw handen, langer dan 25 seconden met water en zeep
 Hoest en nies in een papieren zakdoek of aan de binnenkant van uw elleboog
 Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna weg
 Meld meteen als iemand ziek is door telefonisch contact op te nemen met de plaatselijke
huisarts en informeer ons.
Vragen
Heeft u vragen over dit protocol of over iets anders?
Bel of app 06 - 53 98 33 56 (voorzitter)
Mail: Voorzitter@wsvdeoudehorn.nl
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