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de Weidehoek | Daar ontmoet je elkaar!

Corona protocol
Inleiding
Volgens de richtlijnen van de rijksoverheid kunnen de dorps- en buurthuizen en ontmoetingscentra weer
open vanaf 1 juni 2020. De openstelling is voor maximaal 30 mensen, uitgaande van de basisregels van 1,5
meter afstand.
Ons gebouw volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid. Daarbij treffen wij een
aantal extra maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij hebben besloten om per 1 juni
2020 weer open te gaan. In dit protocol leggen we vast hoe we dit veilig kunnen doen. Per hoofdstuk
worden de volgende zaken behandeld:
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1 We hebben besloten om weer (beperkt) open te gaan als dorpshuis

Vanuit de rijksoverheid gezien kunnen de buurthuizen en ontmoetingscentra weer open van 1 juni voor
maximaal 30 mensen (per ruimte), uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. Ons dorpshuis volgt
de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid.
1.1

Opening van ons gebouw

Wij hebben besloten om weer gedeeltelijk open te gaan. Ons gebouw vervult een belangrijke sociale
functie in onze gemeenschap, We willen op een verantwoorde wijze bezoekers weer de mogelijkheid
geven van het gebouw gebruik te maken.
1.2

Het protocol:

Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor coronamaatregelen aanwezig is. Om ons
buurthuis veilig te kunnen gebruiken hebben we dit protocol opgesteld.
Om onze dorpshuisfunctie in de gemeenschap te kunnen blijven vervullen in tijden van corona, is het nodig
om een protocol voor het dorpshuis op te stellen. De maatregelen in het protocol hebben ten doel om
onze gebruikers en vrijwilligers te laten zien, dat hun persoonlijke veiligheid bovenaan staat. Het protocol
is opgesteld door het bestuur van het dorpshuis.
We hopen dat door middel van dit protocol de routing, de hygiënemaatregelen en programmeringskeuzes
duidelijk worden. Daarnaast is het van belang dat we er met elkaar voor zorgen dat het uitvoeren van het
protocol een succes wordt en dat we dus veilig open kunnen gaan.
1.3

Randvoorwaarden (algemene gegevens van het buurthuis)

Ons gebouw is eigendom van Stichting Dorpshuis Wijster. Ter informatie hebben wij dit protocol gestuurd
aan onze gemeente.
1.4

Welke openingstijden hanteren we?

We kiezen ervoor voorlopig alleen voor besloten activiteiten van onze huurders en gebruikers open te
gaan. Open inloop is voorlopig niet mogelijk.
1.5

Wie is verantwoordelijk voor het gebouw?

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het gebouw. Voor de inhoud en naleving van dit protocol hebben
we een contactpersoon aangesteld. Contactpersoon is de beheerder: Lammie Oostenbrink.
1.6

Wie is verantwoordelijk voor het beheer?

De verantwoordelijkheid van het beheer is door het bestuur gedelegeerd aan de beheerder.
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1.7

Wie zijn onze gebruikers?

Onze huurders en gebruikers zijn o.a. Kinderwerk Wijster, Tienerclub Koko, Jeugdsoos Twick, Welzijn
Wijster, Buurtacademie Wijster, Dorpsbelangen Wijster, Vrouwen van Nu Wijster, Ouderensoos,
Ouderengymnastiek, Seniorenrestaurant, Tafel 24, Biljartclub, Zangver. Pesse-Wijster, Toneel Groep VV
Wijster, Buurtverenigingen, Snoeigroep, VVV Wijster, Begrafenisvereniging, Bloedprikken Bethesda
Ziekenhuis, Stembureau gemeente Midden-Drenthe, politieke partijen.
Deze gebruikers/huurders vragen we de aantallen bezoekers en tijden van aanwezigheid vooraf door te
geven.
1.8

Zijn er andere protocollen van toepassing op het gebouw?

Voor de eigen (besloten) ruimten van huurder “Snackbar Wiester” en gebruiker jeugdsoos Twick gelden
voor zover door partijen zelf kenbaar gemaakt eigen protocollen.

2 Routing en inrichting

Een beperkte capaciteit en anderhalve meter afstand vragen om een aangepaste inrichting en routing in en
om het gebouw. Daarvoor maken we de volgende afspraken en treffen we de volgende maatregelen.
2.1

Het buitenterrein

Voor de ingang houdt iedereen zich aan de 1,5 meter richtlijn. Er wordt rekening gehouden met
voorbijgangers aan de voorzijde van het gebouw.
2.2

Toegang tot het gebouw

Bezoekers worden bij binnenkomst van het gebouw in de foyer (bij aanwezigheid met meerdere groepen)
attent gemaakt op het feit dat er meerdere zalen worden gebruikt. Vertrek- en aankomsttijden zullen niet
op één zelfde moment plaats vinden. De ingang is tevens uitgang.
2.3

Capaciteit

De Nautazaal : max. 25 personen.
Biljartzaal
: max. 7 personen.
Vamzaal:
: max. 10 personen.
Bij reservering wordt aangegeven hoeveel personen per ruimte maximaal aanwezig zullen zijn.
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2.4

Route

Bij binnenkomst van het gebouw is de garderobe gesloten. De foyer is niet geopend als zaal-/wachtruimte.
De foyer fungeert slechts als doorgang richting de gebruikersruimten en de toiletten. Tevens kan aan de
bar (zoveel mogelijk contactloos) worden afgerekend.
Looproutes worden op de grond aangegeven.
2.5

Inrichting ruimtes

De beschikbare ruimte in het gebouw dient optimaal ingezet te worden, zodat zo veel mogelijk afstand
tussen bezoekers gecreëerd wordt. Dat vraagt eveneens om een ruimere opstelling in de ruimtes.

3 Zo treffen we extra maatregelen voor beheer en hygiëne

Het bestuur en beheer treffen extra maatregelen. Er zijn een aantal aanvullende afspraken gemaakt en er
zijn maatregelen getroffen die zorgen voor een verantwoord gebruik.
3.1

Over de toegang tot de locatie spreken we af

De beheerder heeft toegang tot de locatie met een sleutel. De beheerder opent en sluit af. De jeugdsoos
en de snackbar hebben een eigen sleutel. Voor de snackbar en de jeugdsoos gelden eigen protocollen.
3.2

Zo geven we instructies aan beheerders en gebruikers

Onze beheerder en gebruikers verstrekken we dit protocol per e-mail. Er is ook altijd een geprint
exemplaar voorhanden.

3.3.

Deze extra schoonmaak maatregelen treffen we:

Check voor afreizen naar het dorpshuis:
Maak gebruik van de gezondheidscheck, voordat u naar het dorpshuis komt. Als 1 van onderstaande
vragen met ‘ja’ beantwoord wordt, mag u niet naar binnen.
o Bent u neusverkouden?
o Last van een loopneus?
o Moet u vaak niezen?
o Heeft u keelpijn?
o Heeft u last van lichte hoest?
o Heeft u last van verhoging (tot 38⁰ C)
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o Heeft u last van koorts? (boven 38⁰ C)
o In mijn huishouden heeft iemand koorts
o In mijn huishouden heeft iemand benauwdheidsklachten.

Voorkom besmetting:
De deurposter wijst gebruikers op de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM.
Bij het betreden en het verlaten van ruimtes moeten bezoekers hun handen wassen (en eventueel
desinfecterende handgel gebruiken).
Algemeen:
Algemene ruimtes worden op reguliere wijze schoon gemaakt.
Contactoppervlakken en aanraakpunten:
• Contactoppervlakken en aanraakpunten worden meerdere keren per dag op de reguliere
wijze schoon gemaakt.
• Frequentie is afhankelijk van gebruiksintensiteit en vervuiling.
Sanitair:
• Sanitair wordt schoon gemaakt op reguliere wijze.
• Contactpunten en handenwas-faciliteiten worden ook goed schoon gemaakt.
• Er is voldoende (aanvulling van) (vloeibare)zeep en materialen om handen af te drogen.
• Gebruik bij voorkeur papieren handdoekjes.
• Slechts 1 persoon per toilet naar binnen.
Laat de beheerder haar werk doen:
Zorg dat de beheerder te allen tijde de contactpunten goed kan schoonmaken.

3.4 Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we:
o
o
o
o
o

Volg de routering d.m.v. de pijlen op de vloer.
Markering van 1.5 meter afstand voor de balie/bar
Betaal zoveel mogelijk met PIN
Handgel is geplaatst voor desinfectie.
We maken gebruik van melkcupjes en suikerzakjes bij de koffie/thee.
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4 Zo gaan we met elkaar om
Iedereen houdt zich in ieder geval aan de landelijke richtlijnen. Dat betekent dat we elkaar groeten zonder
elkaar aan te raken en elkaar dus ook geen hand geven. Als je toch moet niezen of hoesten, doe je dit in je
elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om te snuiten. Was regelmatig je handen met zeep, ook tussen de
vingers. En houd 1.5 meter afstand van elkaar. Als je klachten zoals koorts (meer dan 38 graden),
verkoudheid (zoals niezen, snotterigheid, hoesten, keelpijn) of kortademigheid hebt, blijf je thuis.
4.1 Dit verwachten we van onze bezoekers
Wij verwachten van onze bezoekers dat zij zich aan de landelijke richtlijnen van het RIVM houden.
4.2 Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers
Bij de centrale ingang van en bij de ingang van alle ruimtes hangen we posters met teksten en
pictogrammen waarop staat wat we van onze bezoekers verwachten.
De beheerder wijst mensen bij binnenkomst op de afspraken en regels die gelden. De gebruikers zijn
geïnformeerd over wat wij verwachten van bezoekers en zijn ervoor verantwoordelijk dat zij dit duidelijk
maken aan hun bezoekers.
4.3 Zo organiseren we onze vrijwilligers
We zijn blij met elke vrijwilliger die zich in wil zetten. De veiligheid van bezoekers en andere vrijwilligers
staat wel voorop. Dat betekent dat vrijwilligers met mogelijke COVID-19 klachten, zoals koorts (meer dan
38 graden), verkoudheid (zoals niezen, neusverkouden, hoesten, keelpijn) of kortademigheid geen
vrijwilligerswerk in ons gebouw kunnen doen. Als je in één huis woont met iemand die (vermoedelijk)
besmet is met COVID-19 kan je ook geen vrijwilligerswerk in ons gebouw doen. Elke vrijwilliger is door de
beheerder persoonlijk op de hoogte gesteld van deze regels.
4.4 Zo maken we duidelijk wat we verwachten van onze vrijwilligers
Alle vrijwilligers zijn persoonlijk benaderd en hebben een mondelinge instructie ontvangen. Daarnaast
hebben zij dit protocol per e-mail ontvangen. Bij vragen kunnen zij contact opnemen met onze beheerder.
We hebben extra aandacht voor onze vrijwilligers en zullen regelmatig vragen hoe het werk verloopt en of
er vragen of onduidelijkheden zijn.
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5

Programmeerkeuze

Bij de keuze voor de programmering hebben we rekening gehouden met doel, doelgroep en de
beschikbare ruimtes.
5.1 Voor deze doelgroep zijn we nu open
Het dorpshuis is voor al onze gebruikers/doelgroepen geopend. Wij doen een beroep op het zelfdenkend
vermogen van de gebruikers en vrijwilligers. Persoonlijke veiligheid van de gebruikers en vrijwilligers is
hierin leidend.
5.2 Deze activiteiten zijn mogelijk in ons buurthuis
Wij willen graag een mogelijkheid bieden aan onze gebruikers (binnen de richtlijnen van het RIVM) on hun
activiteiten weer te hervatten.
5.3 We hebben in de programmering rekening gehouden met de capaciteit van ons gebouw
Activiteiten in de gereserveerde ruimtes waarbij de RIVM-richtlijnen niet kunnen worden gehandhaafd,
kunnen geen doorgang vinden, tenzij in een gewijzigde vorm en/of in een andere ruimte.
5.4 Dit vragen we van onze huurders
De Nautazaal, de Vamzaal en de biljartzaal zijn beschikbaar. Alle huurders moeten voldoen aan de
voorwaarden en afspraken in het protocol. Dit betekent niet meer dan het aangegeven aantal personen in
deze ruimtes. Gebruik/verhuur gaat in overleg met de beheerder.

6

Vervolgstappen:

We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten. Per 1 juli wordt een verruiming van
de mogelijkheden gezien naar een openstelling voor 100 personen. Dit protocol is van toepassing totdat de
richtlijnen veranderen.
Van tussentijdse wijzigingen/aanpassingen van dit protocol ontvangt u tijdig bericht.

Datum: 24-5-2020
Naam: Stichting Dorpshuis Wijster
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