Corona-update 26 januari 2022.

HORECA OPEN EN WEDSTRIJDEN SPELEN WEER MOGELIJK !
Het kabinet heeft besloten dat verdere versoepelingen mogelijk zijn vanaf woensdag
26 januari. Er gelden wel voorwaarden zoals vaste zitplaatsen en een
coronatoegangsbewijs (CTB). De maatregelen zullen voor een periode van zes
weken gelden, maar over drie weken is er een nieuw weegmoment.
Fijn nieuws, want nu kan ook de horeca in clubhuizen weer open.
Wat betekent dit voor tennissen bij TVA ?









Buiten tennissen is toegestaan, zowel vrij spelen als trainingen voor jeugd en
volwassenen. Er geldt geen eindtijd en er is geen maximale groepsgrootte.
Dubbelen is dus mogelijk en trainingen met bijvoorbeeld een groep van 6 of 8
personen mag ook.
Club overstijgende wedstrijden, zoals competities en open toernooien zijn
toegestaan.
Publiek is toegestaan bij wedstrijden en trainingen, wel moeten volwassenen
1.5 meter afstand tot elkaar houden en indien mogelijk een vaste zitplaats
hebben.
Horeca op sportlocaties mag open tot 22.00 uur, zowel binnen als buiten. Er
gelden vaste zitplekken en een coronatoegangsbewijs (CTB) is nodig voor
iedereen vanaf 18 jaar. Een mondkapje is nodig bij het verplaatsen in de
ruimte voor iedereen vanaf 13 jaar en er moet 1.5 meter afstand tot elkaar
worden gehouden.
Kleedkamers, douches en toiletten mogen open. Bij het gebruik hiervan is een
CTB (vanaf 18 jaar) en het dragen van een mondkapje (vanaf 13 jaar)
verplicht.

En verder…
Advies is om basisregels te blijven volgen:






Bij klachten blijf je thuis en laat je een test afnemen
Blijf thuis als een van je huisgenoten wordt getest op Corona. Ook al ben je
volledig gevaccineerd.
Houd 1,5 meter afstand van elkaar
Was vaak de handen en hoest en nies in je elleboog
Betaal met pin en liefst contactloos

Wij zijn trots en zuinig op onze vrijwilligers. Als zij u om een bewijs vragen, behandel ze
dan met respect.

Wij vragen iedereen rekening te houden met bovenstaande.
Gelukkig kan onze kantine weer open en is er de mogelijkheid om een drankje met
elkaar te doen.
Wel het dringend verzoek om zowel binnen als op het terras de 1.5 meter afstand in
acht te nemen.
Veel tennisplezier !
Met sportieve groeten,
Bestuur TVA Arkel

