Watersportvereniging Alphen aan den Rijn

Coronavirus (COVID-19) Protocol WVA Haven (Algemeen)
15 Juni 2020
Algemeen.
•
•
•

In alle gevallen dient 1,5 meter onderlinge afstand bewaard te worden.
o Uitwijken naar een zijsteiger voor het passeren van anderen.
De Overheids- en RIVM-regels dienen te worden gerespecteerd en opgevolgd.
Bent u ziek of heeft u Corona verschijnselen, blijf dan weg van de haven.

Haven toegang.
•
•
•

De haven is alleen toegankelijk voor WVA leden en passanten.
Leden mogen een beperkt aantal gasten in de haven, op hun schip ontvangen.
Bezoekers dienen zich te melden bij de havenmeester.

De Lis.
•

•

Het stuurhuis en de huiskamer van de Lis is alleen toegankelijk voor de (dag- of avond)
havenmeester met partner. Na toestemming van de havenmeester mogen er enkele andere
personen binnen komen, mits er onderling 1,50 meter afstand kan worden gehouden.
Op het bovendek van de Lis mag een door het bestuur te bepalen maximaal aantal stoelen
worden geplaatst. De Havenmeester moet ten alle tijden vrije doorgang hebben.

Sanitair.
•
•
•

Het sanitair wordt dagelijks ‘s-morgens door een extern schoonmaakbedrijf gereinigd.
Laat het sanitair na gebruik schoon achter.
Volg de schriftelijke richtlijnen en maatregelen op die bij het sanitair zijn opgehangen.

Passanten.
•
•
•

Passanten dienen de richtlijnen van de protocol te respecteren.
Afrekenen per Pinbetaling.
Blijf in de Lis op afstand van de havenmeester. (Corona scherm.)

Fietsen / WVA Leenfietsen.
•
•
•
•

Maximaal mogen er 5 voertuigen (bijv. 4 fietsen en 1 scooter) op eigen standaard op de
steiger staan.
Meerdere fietsen dienen buiten het hek te worden geparkeerd.
Minimaal moet 1,50 meter loopruimte op de steiger beschikbaar te blijven. (Volledig rooster)
Leenfietsen: Stuur en zadel dienen na gebruik, door gebruiker gereinigd te worden.

(Dag)havenmeester (M/V).
•
•
•

De (Dag)havenmeester ziet toe op naleving van de richtlijnen. Zijn of haar adviezen of
verzoeken aan anderen op de haven zijn bindend.
De Lis dient te allen tijde na iedere havendienst schoon achter gelaten te worden.
Dit geldt ook voor de overdracht van duo-havenmeesters onderling.

WVA-bestuursleden zullen indien noodzakelijk handhavend optreden.

