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PROTOCOL TER BESTRIJDING VAN CORONA

Inleiding:
Volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid kan Gemeenschapshuis De Rietstek weer open
vanaf 01 juni 2020, uitgaande van de basisregel van 1,5 meter onderlinge afstand tot elkaar.
We volgen de maatregelen en richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid.
Dit alles met het doel om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.
In dit protocol legt De Rietstek vast hoe we dit veilig kunnen doen voor zowel de
medewerkers als gasten.
De richtlijnen zoals weergegeven in dit protocol, dienen door de gasten geaccepteerd en
100% nageleefd te worden zodra zij het gebouw betreden.
Gasten zijn medeverantwoordelijk voor een veilig gebouw. Houden gasten zich niet aan dit
protocol, dan kan hen toegang tot het gebouw worden ontzegd of worden zij uit het gebouw
verwijderd.

Bestuur en beheer: De Rietstek

1

Algemene RIVM
Richtlijnen:

De actuele richtlijnen van RIVM/Rijksoverheid vormen het
uitgangspunt:
•

•

Tussen mensen vanaf 13 jaar, moet steeds 1,5 meter
onderlinge afstand bewaard worden.
Gezinsgenoten kunnen dichter dan 1,5 meter bij elkaar
zijn.
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter
afstand te bewaren.
Bij ziekteverschijnselen is men niet welkom.
Zijn er huisgenoot/gezinslid met koorts en/of
benauwdheidsklachten? Dan blijft je thuis.
Ben je ouder dan 70 jaar: wees dan extra voorzichtig.

•
•
•
•
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Veiligheid:

•
•
•
•
•

Was vaak je handen. Ten minste 20 seconden.
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg.
Schud geen handen en vermijd fysiek contact.
Raak je gezicht niet aan.
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Hygiëne:

•

Sanitair, klinken, schakelaars en andere oppervlakken
die aangeraakt worden, worden regelmatig gereinigd.
De telefoon, pinapparaat worden na elk gebruik
ontsmet.
Entree is voorzien van handdesinfectiemiddelen.
Handzeep zit in de pompjes bij alle kranen.
Glaswerk, serviesgoed, kannen worden na gebruik in de
vaatwasser gewassen. Er wordt géén spoelunit
gebruikt.
Latex handschoenen zijn voor medewerkers
beschikbaar. Zij dragen geen beschermende kleding.
Indien noodzakelijk zorgen zij zelf voor een mondkapje.

•
•
•
•
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Preventie:

•
•
•
•
•

Gebruikers dienen van tevoren een ruimte via beheer
aan te vragen. Beheer beslist van welke ruimte de
gebruikersgroep gebruik kan maken.
Per ruimte wordt een maximaal aantal personen
toegelaten.
Er zijn affiches aangebracht om te attenderen op de 1,5
meter maatregel, gezamenlijke verantwoordelijkheid
en hygiëne voorschriften.
Er is een kuchscherm bij de bar aangebracht.
Er staat op elke deur, per ruimte aangegeven hoeveel
personen er maximaal in een ruimte aanwezig mogen
zijn.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Drankverstrekking:

•
•
•
•
•

6

Algemeen:

•
•

Het luchtbehandelingssysteem staat tijdens het gebruik
van het gebouw niet ingeschakeld.
Aanduiding aangebracht bij toiletruimte: invalidetoilet
is open en voor 1 persoon toegankelijk.
Afspraken worden gemaakt met gebruikers over
aanvangs- en eindtijden van bijeenkomsten.
De gereserveerde ruimte mag alleen worden verlaten
voor toiletbezoek.
Er is een intensieve schoonmaak van de gebruikte
ruimtes.
De garderobe kan worden gebruikt. Maar let op ook
hier geldt de 1,5 meter regel.
Per gebruikersgroep wordt dit protocol per mail aan de
contactpersoon beschikbaar gesteld.
De contactpersoon is verantwoordelijk voor de
informatie uit dit protocol naar de groepsgenoten.
Gasten zijn geïnformeerd en zij kennen de afspraken.

Het is niet mogelijk plaats te nemen aan de bar.
Drank kan bij aanvang besteld worden.
Drank wordt geserveerd in de gereserveerde ruimte.
Gebruikt serviesgoed/glaswerk dient verzameld te
worden en op de serveerwagen achtergelaten te
worden.
De spoelbak wordt niet gebruikt. Alle servies- en
glaswerk wordt in de vaatwasser afgewassen.

Er wordt met de gastvrouw afgesproken hoe laat zij
weer aanwezig is om te sluiten.
Daar waar dit protocol niet voorziet, neemt beheer een
passend en bindend besluit.

