
Coronaprotocoljeugd

Omdat de regels voor jeugdleden verschillend zijn naar leeftijd hebben we besloten om één
lijn te trekken voor alle jeugd; dit houdt in de regels voor jeugd ouder dan 13 jaar.

Horecagedeelte
Corona maatregelen De Zoete Inval

-Heb je gezondheidsklachten dan verzoeken wij je om thuis te blijven;
-Bij binnenkomst kunnen wij triage uitvoeren. Indien er veel gasten tegelijkertijd aanwezig

zijn, dan zijn wij namelijk hiertoe verplicht. Wij hopen jullie begrip in deze situatie;
-Bij binnenkomst verzoeken wij je om je handen te desinfecteren;
-In het bowlingrestaurant en bar zijn de tafels en stoelen op 1,5 meter opgesteld. Laat dit zo

staan en ga niet zelf met tafels en stoelen schuiven;
-Volg de stickers en aanduidingen die overal staan, deze helpen herinneren om de 1,5 meter

afstand te bewaren;

• Corona-richtlijnen van het huis kunnen strenger zijn dan de landelijke richtlijnen. In dat
geval gelden de richtlijnen van het huis. Volg eventuele aanwijzingen van het personeel op.

Bow linggedeelte
 De jeugd speelt zoals altijd; Amerikaans systeem, 3 games.
 De jeugd hoeft op de baan geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden; maar

probeer dit wel zoveel mogelijk.
 De jeugd houdt bij volwassenen wel 1,5 meter afstand.
 Probeer lichamelijk contact (high five of box) zoveel mogelijk te vermijden.
 Er zijn alleen jeugdspelers die bowlen in de spelersruimte toegestaan , dus geen

andere mensen.
 Kom niet aan andermans materiaal.
 Zorg dat de ruimte achter de spelersruimte vrij blijft zodat de bediening van De Zoete

Inval daar kan lopen en de bestellingen achterop kan zetten. Ook is het van belang
dat de ruimte achter de spelersruimte vrij is om zo ruimte te hebben om een storing
door te geven aan het personeel van De Zoete Inval of naar de wc te gaan.

 Als we naar de baan gaan om te gooien houd rekening met mensen die van de baan
komen en degene die naast je staan op de baan .

Houd de bewegingen van de baan naar het horeca gedeelte, en terug, zo beperkt mogelijk.

Na het bowlen, in het restaurant gedeelte houden we weer 1,5 meter afstand.

Hetjeugdbeatuur


