Corona-protocol Bergen op Zoomse Schaakvereniging
1. Blijf thuis als je klachten hebt die mogelijk duiden op een corona-besmetting, zoals
regelmatig hoesten of niesen, koorts, een ziek gevoel
2. Houd altijd minstens 1,5 meter afstand van alle andere aanwezigen
3. Geen handen schudden
4. Was regelmatig je handen
5. Hoest en nies in de holte van je elleboog
6. Reinig bij binnenkomst je handen met gel
7. Reinig zo nodig ook tussentijds je handen met gel, bijvoorbeeld als je geld moet wisselen
tijdens het afrekenen
8. Handschoenen of een mondkapje zijn alleen nodig als dit door de overheid verplicht wordt
gesteld. Natuurlijk kun je uit eigen beweging beschermingsmiddelen gebruiken
9. We creëren schaakplekken door twee tafels tegen elkaar te zetten. Na het klaarzetten van de
tafels deze schoonmaken
10. Per schaakplek is er ruimte voor één partij
11. In principe spelen beide tegenstanders op het zelfde schaakbord.
12. Als één van beide spelers wil dat beide spelers op hun eigen bord spelen, dan kan dat ook. Je
voert dan iedere zet van jezelf en van je tegenstander uit op je eigen schaakbord. Je vertelt
iedere zet aan je tegenstander, doe dat zonder de andere aanwezigen te storen. Controleer
regelmatig of je allebei de zelfde stelling op het bord hebt. Bij deze opzet kun je eventueel
een derde tafel aan de schaakplek toevoegen, zodat je nog verder uit elkaar zit
13. Spelers zetten zelf hun stukken op, en raken bij voorkeur alleen hun eigen stukken aan
14. Op de schaakplekken is de afstand mogelijk iets minder dan 1,5 meter, die is toegestaan
door de KNSB. Leun aan het bord zo veel mogelijk naar achteren, doe dit in ieder geval als
je tegenstander een zet uitvoert
15. Hou voldoende afstand tijdens het kijken naar andere partijen
16. Na afloop van de partij maakt een van de spelers de stukken, doosje, bord en klok schoon,
en zet daarna alles op de juiste plaats in de kast. Reinigingsmiddelen staan bij de schaakkast
17. Maximaal eén persoon tegelijk in het keukentje, hou afstand bij het wachten
18. Bij voorkeur contant afrekenen, leg dan je geld en je consumptiekaartje bij de kas
19. Aanwezige bestuursleden treden op als Corona-verantwoordelijke

Als je vragen hebt naar aanleiding van het protocol, of denkt dat het protocol niet voldoende
veiligheid biedt, neem dan alsjeblieft contact op met een van de bestuursleden.

