Corona Protocol Deventer Postzegelvereniging

De Deventer Postzegelvereniging en de beheerder van de Van Vlotenhof kunnen niet aansprakelijk
gesteld worden indien een Corona-besmetting wordt opgedaan tijdens de beurs of verenigingsavond.
De vereniging volgt de door het RIVM opgestelde richtlijnen zo goed mogelijk. De leden en bezoekers
worden verzocht zich hieraan te confirmeren, maar dragen daarbij een eigen verantwoordelijkheid.
De belangrijkste regels:
- Blijf thuis als u of een van uw huisgenoten klachten heeft.
- Volg de aanwijzingen van de beheerder van de Van Vlotenhof op.
- Houd 1.5 meter afstand tot elkaar, geef elkaar de ruimte.
- Bij binnenkomst dient u eerst uw handen te reinigen.
- Direct daarna moeten naam, telefoonnummer en de aankomsttijd (alleen bij de grote beurs) worden
geregistreerd.
- Verplaats geen tafels en stoelen. Deze zijn met opzet zo geplaatst dat afstand houden mogelijk is.
- De veilingkavels kunnen door max. 3 personen tegelijk bekeken worden. Wacht rustig uw beurt af.
Voor het bekijken van de kavels graag eerst uw handen ontsmetten. Blijf niet onnodig lang staan,
praten kan ook elders in de zaal.
- Bij het afrekenen en ophalen van de kavels max. 2 personen aan de tafel: een om een rekening op te
halen en een om af te rekenen. Een derde persoon kan zijn kavels ophalen. Wacht in de zaal op 1,5
meter afstand tot u aan de beurt bent. Betaling kan zoals gebruikelijk alleen contant. Indien mogelijk
gepast. Leg het geld op tafel bij de penningmeester.
- Advies: twijfelt u of u een coronabesmetting met veilingmateriaal e.d. in huis haalt, dan kunt u het
materiaal 3 x 24 uur wegzetten (in quarantaine).
- De bar is gewoon open, maar ook daar geldt: afstand houden van elkaar.
- Vermijd zoveel mogelijk het heen en weer lopen in de zaal.
- Indien het te druk wordt in de zaal, kan het zijn dat u even moet wachten. Dit geldt vooral voor de
grote beurs.

GEEF ELKAAR DE RUIMTE EN LET OP ELKAAR!

