
 
 

Versie 24-06-2020 

Coronaprotocol sociëteit RIC 

Algemeen: de algemene regels uit het RIC Coronaprotocol zijn in het kort: 

1. Leden blijven thuis bij verkoudheidklachten, griepverschijnselen en/of als leden van het 

gezamenlijke huishouding Corona of Coronagerelateerde klachten hebben. 

2. Leden wassen bij binnenkomst van het RIC gebouw de handen en volgen de aangegeven 

routes. Iedereen is extra alert op hygiëne.  

3. Iedereen houdt 1,5 m afstand tot elkaar, binnen én buiten. 

Algemeen voor barvrijwilligers 

1. Achter de bar maximaal 1 vrijwilliger. Meer personen kan als het personen uit een 

gezamenlijke huishouding betreft.  

2. In de keuken kunnen 2 personen staan indien ze 1,5 m afstand houden of het personen uit 

een gezamenlijke huishouding betreffen. 

3. Was tenminste elk half uur je handen. 

Algemeen voor leden op terras of in de sociëteit  

1. Houd 1,5 m afstand. 

2. Op terras en in de sociëteit mag je alleen zitten. Zijn alle stoelen bezet dan is de maximale 

capaciteit bereikt. In de sociëteit zijn 25 zitplaatsen, op het terras boven 16 en op het terras 

beneden 8.  

3. Betaal contactloos. 

4. Vul bij binnenkomst het logboek in (naam plus tijdstip). Ook als de bar niet open is. Het 

logboek kan gebruikt worden bij eventueel contactonderzoek. 

5. Heb een beetje geduld want er staat maar een vrijwilliger achter de bar. Let op: Even mee 

helpen achter de bar als het druk is, hoe goed ook bedoeld, kan niet.  

Richtlijnen 

1. Zorg voor maximale ventilatie door de balkondeuren te openen 

2. Gebruik de aangegeven looproutes.  

3. Gebruik als het druk is bij voorkeur de nooduitgang als je de sociëteit verlaat.  

Bar is gesloten 

1. Koffie en thee uit de automaat of waterkoker in de keuken. 

2. Gebruik wegwerpbekers. 

3. Maak de display van de automaat schoon. 

Bar is open  

1. Geen muziek. Gebleken is dat als de muziek aan staat leden bijna ongemerkt geen 1,5 m 

houden en/of harder gaan praten en uitademen.  

2. Gebruik kopjes en glazen en was die af in de afwasmachine. Ook de glazen dus.  

3. Bier en fris uit flesjes. Na de opstartperiode zal er weer bier uit de tap zijn.  

4. Jeugd: kannen met limonade en glazen. Jeugd mag zelf inschenken. 

Maaltijd vrijdagavond 

1. Vooraf aanmelden via de RIC-website 

2. Eén persoon doet uitgifte en doet dat per tafel per tafel 

3. Bij voorkeur worden maaltijden gemaakt die weinig afwas en opruimtijd vergen in de keuken 

omdat andere leden niet even mee kunnen helpen met opruimen.  


