
VOK Jezus-Eik Corona 

Het succes in de strijd tegen Corona staat en valt met de medewerking, inzet en aanwezigheid van 
onze leden. 

Na volgende instructies zijn een leidraad en basis. We rekenen op de verschillende team om zo 
volledig mogelijk aanwezig te zijn (ook bij kwetsuren) zodat de CORONA-strijd samen kan worden 
gewonnen. 

TOOGploeg bij matchen 

De teamleden zijn er op tijd (volgens interne afspraak) en gaan als volgt te werk : 

 Voor de opening controleert het team alle plekken en materialen. Alle handgels gevuld, alle 
sproeiflessen gevuld. Controle toiletten op handwaszeep en handdoeken. De afwasmachine 
(toogzaal) aangeschakeld voor opwarming. Alle tafels en stoelen + toog wordt ontsmet. 

 De toogploeg draagt een (zelf meegebracht) mondmasker en volgens het beurtsysteem 
(opgesteld binnen het team : zodat iedereen kan spelen maar ook break kan nemen) 

 Handgels en sproeiflessen staan aan ingang, toiletten 
 De bediening van drank gebeurt aan tafel. 
 Betaling kan cash maar ook via Payconiq (controleer of betaling correct verloopt) 
 Probeer zoveel mogelijk in plastiek te serveren maar gebruik voor glas afwas de 

afwasmachine in zaal (3 minuten voor een run van een volle afwasmachine) 
 Na elk gebruik worden de tafels en stoelen ontsmet. Sproeifles en papierdoeken. 
 Gooi de gebruikte papier doeken dadelijk weg in de vuilniszakken : toog kantine, toogzaal 
 Elk uur gaat een toogteamlid de toiletten controleren en ontsmetten (tip : zet de timer van je 

gsm) 
o Sproeifles en doek voor de toiletten 
o Sproeifles en doorspoelen urinoir 
o Controle of er voldoende papier (handwas) en toilet is (en aanvullend waar nodig) 
o Aan duiden wie en welk uur op de aanstiplijst. 

 Het toogteam heeft het recht en de plicht de Corona-maatregelen te doen naleven en zelfs af 
te dwingen (indien nodig zelfs politioneel) 

 Na afloop van de exploitatie wordt de kantine/zaal grondig met water en zeep gekuist. De 
hulpmiddelen (handgel, sproeiflessen) aangevuld. De afwasmachine leeggemaakt en 
nagespoeld. 
 

 


