Badtrand Corona Protocol
“Kleine Zaal” in Cultuurlab
Procedure binnenkomst
(1) Desinfecteer je handen bij binnenkomst.
(2) De persoon achter de tafel bij de ingang stelt de
vraag of iemand last van COVID-19 symptomen
heeft gehad.
(3) Loop vervolgens via de grote zaal de Badtrand
binnen en neem plaats aan de vooraf
gereserveerde tafel.
Procedure verlaten
(1) Loop via de normale ingang naar buiten. Let erop
dat er niemand aan de bar staat om drankjes te
bestellen. Wacht even tot er voldoende ruimte is.
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Maatregelen m.b.t. de capaciteit
• Van tevoren een tafel reserveren via de
DSZ WAVE website.
• Een maximum van [4] personen aan een tafel.
• Er zijn [5] tafels beschikbaar.
Figuur 1 Looproutes Badtrand
• Inschrijven kan voor twee verschillende tijdsloten zodat
er meer mensen kunnen borrelen op één avond; 19.30 - 21.30 en 22.00 - 00.00. Let op! Zorg
dat je op tijd bent. Na 10 minuten worden de deuren gesloten.
• Tussen de tijdsloten door wordt de ruimte schoongemaakt en gedesinfecteerd door de BHV’er en
het bestuurslid.
Inschrijvingen
Op de website zal een aanmeld formulier geüpload worden, waar je kan kiezen voor shift 1 of shift 2.
De inschrijvingen gaan per persoon en sluiten een uur voordat de borrel begint. Gezien de
omstandigheden is de Badtrand alleen open voor WAVE’ers. Mocht je toch niet naar de borrel
kunnen, meld je dan af bij Manon (06-11492528).
Hoe te bestellen?
• Er mag door één persoon tegelijkertijd besteld worden.
• Er mogen alleen pitchers bier (en water) besteld worden, of een hele fles wijn.
• Desinfecteer je handen voordat je de pitcher/fles wijn aanneemt van de barman/barvrouw
• Desinfecteer je handen, voordat je de pitcher/fles wijn aanraakt om je glas bij te vullen

Wanneer en hoe zaal verlaten?
• Wanneer je naar de wc moet/naar buiten wilt, zorg ervoor dat er geen andere mensen rondlopen
in de zaal. Wacht even totdat er voldoende ruimte is.
• Wanneer je op een ‘ingesloten’-positie aan tafel zit (aangegeven door middel van een gele pijl in
figuur 2), vraag dan eerst de persoon naast je om op te staan en richting de (lege) bar te lopen.
Vervolgens kan je opstaan en de groen looproute naar de uitgang van de zaal volgens.

Figuur 2 ndeling tafels Badtrand. ele pijlen wijzen de ‘ingesloten’-zitplaatsen aan.

Overige maatregelen
− Er staat alleen een BHV’er en een aangewezen bestuurslid achter de bar.
− In de zaal is nog één bestuurslid met invloed en/of overwicht aanwezig ter ondersteuning. Deze
neemt plaats aan één van de tafels en kan de BHV’er helpen waar nodig.
− Een samenwerking met andere huurders over een vaste indeling van de tafels en stoelen wordt
ingezet. Hierdoor hoeft meubilair niet verplaatst te worden.
− Jassen en spullen worden meegenomen naar de kruk of stoel.
− Wisselen van krukken/stoelen is verboden.
− Wanneer personen te dronken zijn om zich aan deze maatregelen te houden, worden zij de
uitgang gewezen. Ergens anders indrinken betekent geen toegang.
− Het bestuur van DSZ WAVE behoudt zich ten alle tijden het recht voor om personen te weigeren,
te verwijderen of de toegang tot toekomstige borrels te ontzeggen.
− Glazen worden gedurende de shift hergebruikt door dezelfde personen, dit voorkomt namelijk
besmetting via spoelwater. Bij het verlaten van de ruimte dient het glas in een krat te worden
gezet.
− Gasten verlaten de ruimte op de aangegeven tijd, bij hinder kan permanent de toegang geweigerd
worden.

