COVID19
Vi har plads til 8 personer i det lille og 16 personer i det store lokale. Vores modstandere kan derfor
IKKE MEDBRINGE GÆSTER.
Klubbens bestyrelse har i forbindelse med genåbningen d. 10.5.2021 udarbejdet følgende retningslinjer:
• Du skal have et gyldigt coronapas eller en negativ coronatest der er mindre end 72 timer gammel for at møde op i klubben.
• Du skal bruge mundbind når du bevæger dig rundt i klubbens lokaler. Dvs. hvis du f.eks. skal
fra spillelokalet på toilettet skal du påføre dig mundbind. Når du sidder ned eller når du spiller
kamp behøver du ikke at have mundbind på.
• Bestyrelsen har besluttet at der ikke godtages fritagelsesattester og lignende for test, brug af
mundbind osv. Vi forbeholder os retten til at afvise folk, der ikke kan overholde disse
regler, uanset grundlaget for fritagelse. Dette er helt og holdent for at tage vare om vores
medlemmers ve og vel.
• Når du møder op i klubben skal du fremvise gyldigt coronapas eller negativ test. Det vil herefter
blive noteret på en liste at du er mødt op i klubben. Denne liste vil blive gemt i 3 uger til brug
for eventuelt smitteopsporing, hvis der skulle opstå et smitteudbrud blandt de personer der har
været i klubben.
• Klubben er lukket for offentlig adgang. Ønsker du at prøve at spille dart i Næstved Dart bedes
du derfor, inden du dukker op, kontakte formanden for at aftale at/hvornår du kommer. Reglerne
om coronapas og mundbind gælder også potentielle nye medlemmer.
Vi opfordrer desuden til, at Sundhedsstyrelsens seks generelle råd for at forebygge smittespredning i
videst muligt omfang overholdes:
•
•
•
•
•
•

Hold 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meter. Undgå håndtryk, kys og kram
Hvis du får symptomer, så bliv hjemme og bliv testet
Luft ud og skab gennemtræk og undgå at være for mange sammen
Host og nys i ærmet
Husk at vaske hænder tit eller brug håndsprit
Gør rent, særligt overflader som mange rører ved

