Corona update 15-11-2021
De basisregels gelden te allen tijden
• Was vaak en goed uw handen;
• Houd 1,5 meter afstand op plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is;
• Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen;
• Zorg voor voldoende frisse lucht;
• Het dragen van een mondkapje is verplicht op plekken waar geen CTB
• (coronatoegangsbewijs) geldt (als u zit mag het mondkapje af).

CTB-plicht in dorpshuis ‘t Hokkien
De reguliere dorps- en buurthuisfuncties zijn én blijven vrij toegankelijk voor
iedereen.
•

Dat betekent dat ontmoeting, inloop en kleinschalige activiteiten gewoon door
kunnen gaan zonder dat bezoekers een CTB hoeven laten zien.

•

Dit betekent dat onze reguliere activiteiten als klaverjassen, biljarten, creatieve
inloop, stamtaofel, reguliere vergaderingen, etc. gewoon door blijven gaan zonder
CTB met mondkapje bij binnenkomst. Het kapje mag af op de vaste zitplaats.

•

Een kopje koffie/thee mag bij deze activiteiten verstrekt worden.

•

Het verstrekken van thee, koffie of lunch als onderdeel van de reguliere exploitatie
is mogelijk zonder CTB (zolang het eten en drinken niet centraal staan).

Waar is een CTB wél verplicht?
•

Bij het oefenen’repeteren voor zingen, dansen en toneel (vanaf 18 jaar) is wèl een CTB
(coronatoegangsbewijs) verplicht.
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Wat verandert er?
Op deze bladzijde de belangrijkste veranderingen op een rij:

Het dorpshuis blijft open tot 18:00 uur als het gaat om:
•

Evenementen (voorstelling, festival, optreden, feest, braderie, dorpsfeest of congres) met een
CTB (coronatoegangsbewijs) én een vaste zitplaats (behalve bij doorstroom- evenementen).
Met een maximum van 1250 personen per ruimte;

•

Nu niet van toepassing maar een feest als bijvoorbeeld het dorpsfeest moet mèt CTB en
moet sluiten om 18:00 uur.

•

Zaalverhuur die niet valt onder de reguliere ontmoetingsactiviteiten zoals:
◦ de verhuur aan een dorpsbelang om een ALV (Algemene Ledenvergadering) te
organiseren;

•

Algemene ledenvergaderingen van verenigingen (dus ook bijvoorbeeld een
gebruikersvergadering) hoeven NIET om 18:00 uur te sluiten omdat het reguliere
ontmoetingsactiviteiten zijn.
◦ Een vergadering van een bedrijf.

Dorps- of buurthuis open tot 20:00 uur als het gaat om:
• Bij de horecafunctie (zoals sportkantine) is een CTB (coronatoegangsbewijs) én een vaste
zitplaats verplicht.
•

Dorpshuis als sportkantine sluit om 20:00 omdat dit een horecafunctie is.

•

Bij horecafuncties zijn CTB en vaste zitplaats verplicht.

•

Uitzondering: afhaalmogelijkheden blijven ook na 20:00 mogelijk.

Sport
•

Sporten binnen:
◦ mag met een CTB (coronatoegangsbewijs) en identiteitskaart. Dit geldt voor sporters van
18 jaar en ouder. Het geldt voor de volledige binnensport, ook voor kleedkamers en
toiletten. Voor scheidsrechters, trainers en vrijwilligers geldt de CTB-verplichting niet.
Publiek is niet toegestaan.
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•

Yoga mèt CTB en identiteitskaart

•

Sporten buiten:
◦ Voor buitensporten geldt de CTB plicht niet.

•

Let op: Zodra er gebruik wordt gemaakt van de kleedkamers, toilet of kantine moet het CTB
wèl gecontroleerd worden.

•

Ook buiten is publiek niet toegestaan.

Uitvaarten
•

Uitvaarten zijn uitgezonderd. CTB (coronatoegangsbewijzen) zijn niet verplicht.

•

Wel moet er een mondkapje gedragen worden.

•

De regels voor de horeca gelden als de condoleance plaatsvindt in een horecalocatie die geen
uitvaartlocatie is, zoals bijvoorbeeld een dorps- of buurthuis.
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