Corona protocol Schaakvereniging Bedum 8 september 2020

Dit protocol zal in de speelzaal aanwezig zijn en op de website worden geplaatst.
-

Deelname life in de Meenschaar is uitdrukkelijk voor eigen verantwoordelijkheid van de
deelnemers en alleen toegestaan bij afwezigheid van klachten die op Corona kunnen
duiden 1.
Heb je huisgenoten met dergelijke klachten, dan kom je ook niet naar De Meenschaar.
Meld je uiterlijk op maandag 20:00 uur aan via mail bij de wedstrijdleider met opgave van je
beschikbaarheid op dinsdag: life aan bord, life met eigen LiChess apparaat, thuis via LiChess.
De wedstrijdleider deelt dan de partijen in.
Kom op dinsdag uitsluitend naar De Meenschaar als de wedstrijdleider je daarvoor heeft
ingedeeld.
Als je (of een huisgenoot) op dinsdag Corona-achtige klachten krijgt, dan meld je je voor life
schaken alsnog af bij de tegenstander en bij de wedstrijdleider en geef je aan of je wel in
staat bent om thuis on-line te schaken.
Blijf buiten tot vlak voor aanvang van de partij.
Desinfecteer je handen voor aanvang van de partij.
Houd te allen tijde 1.5 m afstand tot alle anderen.
De tafels worden in de lengte (1.4 m lang) gebruikt, spelers zitten dus aan de korte zijden. en
houden nog iets meer (minstens 10 cm) afstand dan de tafel lang is.
Neem bij binnenkomst meteen op de toegewezen stoel plaats. Als je je jas uittrekt, hang je
die over je eigen stoel.
Haal je eigen koffie/thee etc. en drink die zittend aan je tafel op.
Loop zo weinig mogelijk, ga niet kijken bij andere partijen.
Stel je eigen stukken op. Raak tijdens het spel ook alleen je eigen stukken aan.
Ben je niet aan zet, buig dan niet over de tafel. Na je zet schuif je het bord naar de
tegenstander en daarna druk je de klok in.
Er is een Corona-verantwoordelijke aanwezig, volg diens aanwijzingen zonder discussie op.
Een aanwezig bestuurslid is Corona-verantwoordelijke, bij afwezigheid bestuur is dat de
oudst aanwezige speler.
Ruim na het einde van de partij je eigen materiaal op en ga dan direct naar buiten.

Denk hierbij aan:
Koorts EN/OF verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn EN/OF
(licht) hoesten EN/OF plotseling verlies van reuk/smaak EN/OF kortademigheid/ benauwdheid.
Wees ook alert op COVID-19 bij plotseling ontstane buikpijn en/of diarree zonder verklaring.
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Speelopstelling met 6 tafels op 1.5 meter afstand
Opstelling is bepaald en nagemeten na de ALV op 8 sept. 2020
Tafelafmetingen: 1.40 m x 0.70 m
Bovenramen en twee gangdeuren blijven open.
Bij twee tafels zijn wandcontactdozen aanwezig:
Wifi is beschikbaar, zie notulen ALV 8 sept. 2020

