Coronaprotocol Dorpshuis
‘t Hokkien.
(dd. 1 juni 2020)

Welkom

Stichting Dorpshuis De Hoeve zet op 1 juni 2020 graag de deuren van het dorpshuis weer open. Op
basis van de richtlijnen van de overheid hebben we een protocol gemaakt. We vragen onze
gebruikers en vrijwilligers dit protocol goed te lezen en na te leven. Met elkaar kunnen we zorgen
voor een veilig en gezond dorpshuis ‘t Hokkien.
Algemene maatregelen voor iedereen
 Bij klachten zoals hoesten, keelpijn, verkoudheid en/of koorts: blijf thuis!
 Was vaak je handen, in ieder geval bij binnenkomst
 Nies in je elleboog
 Gebruik papieren zakdoekjes
 Schud geen handen
 Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar (voor mensen uit een gezamenlijk huishouden en
voor kinderen tot 12 jaar geldt dit niet)
 betaal bij voorkeur met betaalpas of telefoon/contactloos
Uitgangspunten t.a.v. verantwoordelijkheden
 Iedereen is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het kennisnemen van de
maatregelen en het opvolgen daarvan.
 (Besturen van) gebruikersgroepen zijn medeverantwoordelijk voor het gedrag van hun leden
en spreken indien nodig de leden aan op dit gedrag. Elke gebruikersgroep heeft een Coronacoördinator, deze coördinator is vooraf gemeld bij reservering van ‘t Hokkien. De coördinator
is tijdens de gehele duur van het gebruik aanspreekbaar op naleving van de maatregelen.
 Het stichtingsbestuur is eindverantwoordelijk voor naleving van alle maatregelen. Daaruit
volgt dat het stichtingsbestuur bij niet-naleven de gebruiker vraagt om medewerking en
uiteindelijk zelfs mensen de toegang tot ’t Hokkien kan ontzeggen.
 Onderdeel van dit protocol is een overzicht van vrijwilligers en verantwoordelijkheden (zie
bijlage 1).
Gebruikers van ruimten (incl. terras)
 Gebruikers geven bij de reservering van ’t Hokkien de grootte van de groep aan. Er mogen
maximaal 30 deelnemers in ‘t Hokkien (binnenruimte plus terras) aanwezig zijn.
 Gebruikers komen in vaste groepen of melden zich vooraf aan bij de Corona-coördinator.
 De Corona-coördinator informeert de gebruikersgroep omtrent alle maatregelen.
 De Corona-coördinator vraagt bij binnenkomst naar evt. Corona-gerelateerde klachten van
de bezoekers.
 De vouwdeur tussen kleine en grote zaal blijft open.
 In de zaal is het maximaal aantal tafels en stoelen aanwezig, iedereen maakt gebruik van een
zitplaats aan een tafel (ook op het terras).
 De uitgifte van dranken is via het verbrede gedeelte van de bar.

Protocol versie 01-06-20202

Paggina 1 van 4







Gebruikers nemen de voor hen specifieke protocollen in acht (bijvoorbeeld sport, biljart,
koor, yoga, etc).
Jassen ed. worden over de eigen stoel gehangen.
Bij de ingang, bij de uitgang en bij de toegang naar de wc’s zijn desinfecterende handgel en
een keukenrol beschikbaar.
Voor schoonmakers en eventueel barvrijwilligers zijn handschoenen beschikbaar. Overige
persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet nodig.
Koffie en thee worden bij voorkeur in kartonnen bekers geschonken en er is alleen
individueel verpakte suiker en melk beschikbaar.

Richtlijnen voor barvrijwilligers en schoonmakers
 de barvrijwilligers ontvangen een instructie op basis van dit protocol
 de schoonmakers ontvangen een instructie op basis van dit protocol
Looproutes
 ’t Hokkien heeft looproutes met zo veel mogelijk eenrichtingverkeer en een aparte in- en
uitgang (zie bijlage 2).
 De bar, keuken, technische ruimte en berging zijn alleen toegankelijk voor barvrijwilligers.
 De barvrijwilliger zet de deuren (incl. toegangshek) zo veel mogelijk open, volgens
plattegrond.
Toiletten
 Maximaal 1 persoon per toiletruimte.
 Er is één urinoir in gebruik, het herentoilet is gesloten; dit toiletgebruik kan in het
invalidentoilet.
 De wachtruimte voor de toiletten is in de gang.
 In de toiletten zijn papieren handdoekjes en handzeep.
Communicatie
 In ’t Hokkien zijn posters en aanwijzingen aanwezig met instructies.
 Het protocol inclusief bijlagen is beschikbaar op de website.
 Het protocol wordt van tijd tot tijd geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Gebruikers worden
actief over actualisaties geïnformeerd;
 Bij eerste gebruik van de vaste gebruikersgroepen is er overleg tussen de Stichting en het
bestuur/Corona-coördinator van de gebruikersgroep om de maatregelen door te nemen.
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Bijlage 1.

Overzicht van vrijwilligers en verantwoordelijkheden
Vrijwilligers↓
Stichtingsbestuur Dorpshuis
De Hoeve

Coronamaatregelen
Evalueert protocol en stelt die zo nodig bij
Is verantwoordelijk voor opvolgen van de richtlijnen van de
overheid voor dorpshuizen
Neemt besluiten over openstelling
Is verantwoordelijk voor de voorzieningen en instructies met het
oog op 1,5 meter
Is verantwoordelijk voor de voorzieningen en instructies met het
oog op algemene persoonlijke hygiëne
Zorgt voor communicatie richting alle betrokkenen

Inkoopcommissie

Zorgt voor inkoop volgens Corona-voorschriften (ook iom met
Kantinecommissie)
Zorgt voor inrichten en onderhouden van ‘vaste’ - voorzieningen
Zorgt voor bemensing
Zorgt voor instructie van de barvrijwilligers
Opvolgen van instructie

Onderhoudscommissie
Kantinecommissie
Vrijwilligers voor
barbemensing en schoonmaak
(Besturen van vaste)
gebruikersgroepen
Corona-coördinator
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Zijn verantwoordelijk voor het opvolgen van het protocol en
instructies voor hun eigen gebruikersgroep; elke gebruikersgroep
heeft een Corona-coördinator,
Is vóórafgaande aan (eerste) gebruik het aanspreekpunt voor
stichtingsbestuur om gebruik en maatregelen goed op elkaar af
te stemmen
Checkt gezondheid
Houdt toezicht
Zorgt voor registratie bij aanmelding vooraf
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bijlage 2

Plattegrond
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