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Veiligheidsmaatreëls vir 
vermaaklikheidsplekke 

Hoewel die atmosfeer, opwinding en skares deel is van wat klubs en casino’s die pret maak wat dit is, is dit raadsaam om ’n 
tikkie persoonlike voorsorg by hierdie plekke se voorsorgmaatreëls te voeg. 

Die riglyne wat in die Staatskoerant voorgeskryf word, bepaal dat mense wat “byeenkomste” bywoon – wat 
vermaaklikheidsplekke insluit:

’n Gesigsmasker moet 
dra.

Alle 
gesondheidsprotokolle 
wat in lokale in plek is, 
moet navolg.

’n Afstand van ten minste een 
en ’n half meter van mekaar 
moet handhaaf.

Die aandkloktye moet 
nakom (23:00 tot 04:00 
vanaf 3 Junie).



Tipiese voorsorgmaatreëls in dobbelareas sluit in:

Deurlopende 
programme om 
speelstukke skoon 
te maak.

Deurlopende 
programme om 
speelstukke skoon 
te maak.

Dat 
kontanttoonbanke, 
kaartmasjiene en 
toestelle ná elke 
interaksie met ’n gas 
ontsmet moet word.

Dat elke tweede 
outomaat afgeskakel 
of gesluit moet word 
om te verseker dat 
die sosiale afstand 
van 1,5 meter 
gehandhaaf word.

Dat die kapasiteit op 
dobbelvloere tot 
tussen 33% en 50% 
van hulle normale 
vlakke verminder 
word.

Om hierdie voorsorgmaatreëls tot die maksimum te benut, moet besoekers:

Sosiale distansiëring 
handhaaf wanneer hulle 
by ’n kontanttoonbank of 
personeeltoonbank in die 
casino in ’n tou staan. 

Hulle hande ontsmet 
nadat hulle met 
speelstukke of geld 
gewerk het.

Vir die volle besoek ’n 
masker dra en seker 
maak dat hulle neus 
en mond bedek is.

Hulle hande ontsmet wanneer 
hulle kleedkamers binnegaan, 
oppervlakke afvee en 
papierhanddoeke gebruik om 
aan krane of toilethokkies se 
oppervlakke te raak.



Waarom klubs potensiële 
Covid-19-brandpunte is

Internasionale gesondheidskundige dr 
Paul McKay van die Imperial College in 
Londen sê:

“Tydens ’n pandemie 
kan besoeke aan ’n klub 
dalk net die gevaarlikste 
ding wees om te doen.” 

Dans verhoog jou 
asemhalingstempo, wat 
die hoeveelheid van die 
virus wat uitgeasem 
word, kan verhoog. Dit, 
saam met die gebrek 
aan ventilasie in die 
meeste klubs, maak dit 
’n baie groot risiko.

“In klubs is daar 
gewoonlik alkohol 
betrokke, wat beteken 
dat inhibisies en sosiale 
distansiëring 
waarskynlik erg 
verminder sal word.” 

Besoek van klubs:
Om die risiko van infeksie te beperk, doen die volgende:

Verminder die tyd wat in 
die klub bestee word. Hoe 
langer jy daar bly, hoe 
groter is die kans op 
infeksie.

Dra te alle tye ’n 
masker.

Ontsmet jou hande 
dikwels en voor- en 
nadat jy bottels of glase 
hanteer het.

Beperk die getal 
mense by ’n tafel sodat 
sosiale distansiëring 
gehandhaaf kan word.

Dra ’n masker op die 
dansvloer en neem 
meer dikwels ’n breek 
sodat asemhaling nie 
moeilik word nie en 
om die versoeking 
teen te werk om jou 
masker te verwyder.

Handhaaf ’n afstand 
van ten minste een 
en ’n half meter van 
mekaar op die 
dansvloer.



Restaurante, kroeë en tavernes:
Restaurants and other eateries have varying degrees of risk of infection:  

Die kleinste risiko bestaan 
waar voedseldiens tot ’n 
deurry-, aflewerings-, 
wegneem- en afhaaldiens 
beperk word.

Die risiko verhoog 
waar etes tot 
buitenshuise 
sitplekke met tafel 1,5 
meter uitmekaar 
beperk word.

’n Groter risiko kom voor 
by binnenshuise eetareas 
en waar tafels nie ten 
minste 1,5 meter 
uitmekaar is nie.

Die grootste risiko is 
in restaurante waar 
die sitplekkapasiteit 
nie verminder is nie 
en tafels nie aan 
sosialedistansiëringst
andaarde voldoen nie.

Om steeds ’n besoek aan ’n restaurant, kroeg of taverne te geniet:

Dra te alle tye ’n masker, 
buiten wanneer jy drink 
en eet. Hou by afstand- en 
saniteringsprotokolle. 

Kyk of ’n sitplek buite 
beskikbaar is.

Vermy besige tye.



https://www.timeslive.co.za/news/south-
africa/2020-06-26-restaurant-entertainm
ent-industries-in-limbo-as-wait-for-covid-
19-rules-endures/

https://sacoronavirus.co.za/2021/03/01/
summary-of-level-1-regulations-as-of-01st
-march-2021/

https://corporate.suninternational.com/
media/faq/

https://www.vogue.com/article/covid-19-
clubbing

https://www.dailymaverick.co.za/article/
2020-12-18-if-you-have-to-party-this-
festive-season-dont-do-it-indoors/

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/organizations/business-
employers/bars-restaurants.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/daily-life-coping/personal-social-
activities.html#restaurant

https://www.ecclesiastical.com/latest-
news/opening-places-of-worship-after-
lockdown/

https://coronavirus.westerncape.gov.za/
files/atoms/files/COVID-19_Places-of-
worship_insitution-checklist_2020-07-31.
pdf 

Verwysings

Waarom uiteet die risiko van infeksie kan verhoog: 

Die gebruik van alkohol kan 
oordeel verander en dit moeiliker 
maak vir mense om 
Covid-19-veiligheidsmaatreëls te 
beoefen.

Mense uit 
verskillende 
huishoudings deel 
’n gemeenskaplike 
ruimte.

Eet en drink vereis 
dat jou masker 
verwyder moet word.

As jy binne eet, kan die 
ventilasievloei in restaurante en 
kroeë veroorsaak dat druppels oor 
afstande van meer as 1,5 meter 
versprei. Swak ventilasie kan ook die 
risiko verhoog, aangesien dit kan 
veroorsaak dat die virus in die lug 
akkumuleer.

Fisieke distansiëring 
kan moeilik wees 
om te handhaaf.

Mense moet harder praat in 
restaurante en kroeë om 
mekaar te hoor. Dit kan 
daartoe lei dat meer 
virus-aërosols geproduseer 
word.


