Protocol schaakactiviteiten Dijckzigt voor de periode vanaf 1 september 2020
Nog steeds geldt het advies van het RIVM om zoveel mogelijk thuis te blijven. Dit geldt zeker voor
mensen die in een risicogroep vallen. Als u er voor kiest om te komen schaken, is dit uw eigen keus.
Daarbij moeten de volgende regels, die in zijn algemeenheid gelden, in acht worden genomen:




Houd 1,5 meter afstand van elkaar. Verderop zal worden aangegeven welke maatregelen er
in de zaal worden genomen om te waarborgen dat hieraan kan worden voldaan.
Blijf thuis indien u gezondheidsklachten heeft. De organisatie kan u vragen stellen over uw
gezondheid.
Hoesten en niezen doet u in de binnenkant van de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

Regels betreffende de zaal en het gebruik daarvan









Bij de ingang van de zaal wordt een plek ingericht om uw handen te desinfecteren.
Bij de toiletten komt een tafeltje met daarop desinfectiemiddelen.
De zaal wordt zodanig ingericht dat u tijdens het spelen van uw partij op 1,2 meter afstand
zit van uw tegenstander. In het Protocol-Veilig-Schaken van de nationale schaakbond,
opgesteld in samenspraak met NOC*NSF, worden geen beperkingen opgelegd aangaande de
afstand tot de tegenstander gedurende een partij. Door in Dijckzigt dubbele tafels te
gebruiken waarborgen we met 1,2 meter een verstandige afstand.
Tussen de borden onderling blijft wel de 1,5 meter afstandsregel gelden. De zaal wordt
hierop ingericht en zodanig dat er genoeg ruimte over blijft om te lopen.
Er is ruimte voor maximaal 18 partijen, dat wil zeggen 36 schakers. De organiserende clubs
werken zoveel mogelijk met voorinschrijving.
De zaal wordt zoveel mogelijk geventileerd door waar mogelijk de voor- en achterdeur open
te houden. Ook de automatische luchtverversing van buitenaf zal aanstaan tijdens de
clubavonden. Deze installatie vervangt de zaalinhoud elke 15 minuten.
Stichting Dijckzigt zorgt ervoor dat het barpersoneel conform de Coronaregels werkt.

Overige regels







Schud geen handen voor en na de partij.
Conform de coronaregels voor de horeca kent zaal Dijckzigt alleen zitplaatsen. Staand borrelen
aan de bar of elders is dus niet toegestaan. Als u aan de bar een consumptie heeft besteld,
wordt u geacht daarna uw zitplaats weer in te nemen.
Wilt u naar de bar om te bestellen of om af te rekenen en ziet u al enkele mensen staan, wacht
dan even of houd voldoende afstand. Op de vloer bij de bar staan afstandsindicaties
aangegeven.
Loop zo min mogelijk rond om naar andere partijen te kijken.
De wedstrijdleiding vult de zaal vanachteruit, zodat de tafels het dichtst bij de bar veelal
beschikbaar zullen zijn voor analyse of nazit.
Gaat u na uw partij snelschaken met iemand anders, ontsmet dan uw handen en de
schaakstukken.
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