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Instructie 5de STOP Corona-protocol Hertog Inn 
 

Vanaf 4 juli is de Hertog Inn weer geopend. Graag willen we jou, als 5e STOPPER, via dit document, nader 

instrueren over ons Corona-protocol. Tevens willen we je erop wijzen dat het jouw taak is om mensen 

erop aan te spreken de regels na te leven. 

 

• De Hertog Inn is toegankelijk voor alle personen, die niet hoesten/kuchen, koorts, of andere Corona 

verschijnselen hebben. Er hangt een checklist bij de ingang, het is niet nodig om mensen te 

ondervragen of met ze een checklist te doorlopen.  

• Was eerst je handen met zeep voordat je iets anders doet. 

• Bereid je bardienst voor zoals je dit normaal ook doet en zet een extra emmer met sop klaar voor 

het reinigen van stoelen en tafels. 

• Er kunnen max. 30 mensen tegelijk aanwezig zijn in de Hertog Inn om de 1,5 meter tussen mensen 

te kunnen waarborgen. Hiervoor zijn 30 zitplaatsen gecreëerd.  

• De tafels mogen niet worden verplaatst, als dit wel gebeurt willen we graag dat je mensen vraagt dit 

niet te doen en om de tafels terug te zetten. Dit om voldoende afstand te garanderen tussen 

roeiploegen. Verplaatsen van stoelen zodat ploegen bij elkaar aan 1 tafel kunnen zitten is zeker 

ongewenst maar is de verantwoordelijkheid van de roeiers. 

• Vol is vol, als de 30 stoelen bezet zijn dan mogen er geen nieuwe mensen bij, deze mensen kunnen 

een andere keer terugkomen of even wachten tot er een stoel vrij komt. Ook hier zal je wellicht af en 

toe mensen moeten vragen te vertrekken of om buiten te wachten. 

• Er is een looproute gecreëerd voor bezoekers; de ingang van de Hertog Inn is enkel via de 

hoofdingang/voordeur van het gebouw, de uitgang is via nooduitgang naar beneden. Hiervoor zijn 

pijlen aangebracht op de vloer en zijn richtingsbordjes opgehangen. 

• Bij de deur moeten mensen de handen ontsmetten met het desinfectiemiddel dat is aanwezig in het 

halletje. Er wordt geen ingangscontrole gedaan maar je mag als 5de STOPPER mensen erop wijzen 

als het niet is gedaan. 

• Het assortiment is enigszins aangepast. De tap blijft nog even dicht, er zijn flesjes alcoholhoudend 

en alcoholvrij bier. 

• Mensen dienen met de bestelling te gaan zitten op een van de stoelen. Het is niet toegestaan om of 

staand, en/of buiten, een aangeschaft drankje te nuttigen (geldt ook voor koffie en thee). 

• Bezoekers moeten zelf hun tafel en stoel schoonmaken bij binnenkomst. Hiervoor zijn 

schoonmaakmiddelen aanwezig, het is ook handig om een emmer met sop hiervoor klaar te zetten. 

Graag aan het eind van de dienst wel alle tafels en stoelen goed reinigen met sop. 

• Ventileer de Hertog Inn zoveel mogelijk door de glazen pui (indien mogelijk) open te zetten (vergeet 

deze niet te sluiten). Ramen kunnen ook open gezet worden. Deze hoeven niet persé gesloten te 

worden.  

• Er hangt een spatscherm voor de bar. Als 5e STOPPER hoef je daarom geen handschoenen of 

mondkapje te dragen, maar dit mag wel als je je daar prettiger bij voelt. 

• Zorg ervoor dat aan het eind van je bardienst alle vaat schoon is en dat er niets blijft staan.  
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Wij hopen het leuk en gezellig te maken voor iedereen, zonder de gezondheid van jou of bezoekers in 

gevaar te brengen. Mocht je vragen, opmerkingen of twijfels hebben over bovenstaande instructies, dan 

kan je altijd contact opnemen met een van de commissieleden. Wij rekenen op jullie medewerking en 

wensen iedereen een hele fijne, gezellige en sportieve zomer! 


