Protocol veilig en gezond schaken bij ZZS!
d.d. 20 oktober 2020

Elke schaker die op de club komt heeft de gezondheidscheck gedaan. Als je symptomen hebt die op
Corona kunnen duiden dan blijf je thuis. De flyer met de gezondheidscheck hangt bij de ingangsdeur
van de schaakzaal en vind je onder deze link.
De verspreiding van het virus verloopt via uitgeademde lucht en via contactoppervlakken. Derhalve is
ten eerste de 1,5 meter afstand de norm tussen volwassenen. Ten tweede desinfecteert iedereen
zijn handen bij elke binnenkomst in de speelzaal.
Samen dragen we de zorg voor ons eigen en voor elkaars gezondheid. Het belangrijkste van de
schaakavond is dat we na afloop allen gezond naar huis gaan!

Hoe ziet de schaakavond eruit; we spelen in de zalen 1 en 2, de tussenwand is de hele avond eruit.
De schaaktrainingen voor de senioren zijn voorlopig in de ontmoetingsruimte tegenover de bar.
Voor 19.00

materiaalkast open en één jeugdleider haalt het afgesproken materiaal eruit
de opstelling voor jeugdschaak wordt klaargezet door de jeugdleiders

19.00-20.00

schaken voor de jeugd

20.00-20.15

opbergen gebruikt schaakmateriaal jeugd in kast
Reinigen/desinfecteren tafels en stoelen; zaalindeling conform protocol

20.15-21.45

schaken en schaaktraining voor senioren

21.45 uur

alle schaakspullen worden opgeruimd in de schaakkast

22.00 uur

De Pol sluit

Materiaal en ruimte:
Elke set materiaal (bord, stukken en schaakklok) wordt op een schaakavond eenmaal gebruikt. Er zijn
afspraken tussen jeugd en senioren m.b.t. gebruik van het beschikbare materiaal.
We schaken de hele avond in de zalen 1 en 2. De tussenwand is er tussenuit en ramen staan
(gedeeltelijk) open om te zorgen voor een goede ventilatie.
Tijdens het schaken blijf je zoveel mogelijk op je stoel zitten. Mocht je even willen/moeten vertreden
let dan op de 1,5 meter en voorkom opstoppingen in de gang/bar.
Bij de senioren wordt geschaakt aan een tafel op de normale manier. In de speelzaal is ruimte voor
maximaal 16 schakers (zie zaalindeling).

Afspraken:






Ieder schaaklid die naar een schaakavond komt conformeert zich aan de gedragsregels vanuit
De Pol en ZZS! zoals in dit protocol benoemd.
Voor binnenkomst heb je de gezondheidscheck gedaan; door de speelzaal te betreden meld
je dat de check geen problemen oplevert bij jou.
De registratie gebeurt doordat je je aanmeldt
Bij binnenkomst desinfecteer je je handen
In het gehele wijkcentrum (dus ook in de speelzaal) draag je een mondkapjes op het moment
dat je niet zit; dit geldt niet voor jeugd t/m 12 jaar.

Voor de jeugd






De jeugd komt tussen 18.55 en 19.00 aan in De Pol.
Ouders van de jeugd betreden De Pol niet. Ze wachten om 20.00 uur buiten bij een uitgang
van het gebouw (ook dan letten op de 1,5 meter).
De jeugdleiders maken een planning en indeling van de beschikbare ruimte waarbij de 1,5
meter van de jeugdleden tot de jeugdleiders de norm is. Onderling hoeven jeugdleden de 1,5
meter niet te houden.
Om 20.00 uur wordt al het gebruikte materiaal in de schaakkast opgeborgen door een
jeugdleider.

Voor de senioren:













Vooraf digitaal aanmelden zodat de indeling tevoren bekend is.
Van 20.00-20.10 maken telkens 2 seniorleden de tafels en stoelen schoon en richten de
ruimte in met bord, stukken en klok op de tafels.
De overige schakers komen vanaf 20.10 uur de speelzaal binnen
Bij binnenkomst ga je alleen zitten aan de tafel waar je die avond ook schaakt; de tafels
worden niet verschoven.
Er is geen fysiek contact tussen de spelers
Spelers hangen niet over het bord/tafel
Je blijft zoveel mogelijk op je stoel zitten, en bij lopen let je op de 1,5 meter in de speelzaal
en de hal naar de speelzaal
Zodra je gaat staan doe je je mondmasker op
Geen consumpties aan de bar verkrijgbaar; je mag eigen drinken meenemen.
Na afloop van de partij doe je de stukken weer in de doos
o NB je mag in de bar analyseren, maar dan alleen met je tegenspeler; na analyseren
spel opbergen en naar de zaal terugbrengen
o Er wordt alleen gevluggerd tegen de speler waar je die avond tegen geschaakt hebt
met het materiaal wat je die avond h=gebruikt hebt.
Alle tafels worden aan het einde van de schaakavond schoongemaakt

Motto:
Heb lief, zorg goed voor jezelf en anderen en geniet zoveel mogelijk van
wat wel kan en mag

