Protocol ter voorkoming besmetting met het Covid-19 virus,
ingaande 1 juni 2020.
1. Neem alle voorzorgsmaatregelen qua hygiëne in acht en maak deze te nemen
maatregelen kenbaar door middel van het aanbrengen van stickers op zichtbare
en relevante plaatsen, zoals o.a. nabij de hoofdentree, ingangen naar de zalen en
toiletruimten.
De
Ø
Ø
Ø

te nemen maatregelen door bezoekers en personeel zijn:
Was vaak je handen.
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg
in de prullenbak.
Ø Schud geen handen.
Ø Houdt 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

2. Ben je ziek; blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus,
lichte hoest of verhoging.
3. Zorg ervoor dat bezoekers en medewerkers 1,5 meter afstand van elkaar houden.
Bereken hoeveel mensen tegelijk in de verschillende ruimten mogen zijn. Het
aantal bezoekers incl. personeel mag maximaal uit 30 personen bestaan. De
bezoekers moeten reserveren en in een gesprek vooraf met de bezoeker(s) moet
worden ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.
4. Plaats tafels en stoelen zodanig dat daardoor de 1,5 meter maatregel in acht
wordt genomen. Geef daarbij ook duidelijk de looppaden aan. Zorg ervoor dat ter
plaatse van de bar de afstand tussen de werknemer en bezoeker 1,5 meter
bedraagt.
5. Zorg voor handalcohol nabij de hoofdentree en de ingangen naar de zalen en
toiletruimten.
6. Maximaal één persoon in de toiletruimte.
7. Maak regelmatig de deurkrukken, leuningen e.d. schoon.
8. Laat zoveel mogelijk met pin betalen. Maak het pin-apparaat regelmatig schoon.
9. Houd voortdurend aandacht voor het gedrag van je bezoekers en spreek mensen
er op aan.
10. Laat zo nodig huurders tekenen dat ze op de hoogte zijn van de richtlijnen die ter
plaatse gelden. Je maakt ze zo mede verantwoordelijk.
11. Zorg voor strikte handhaving van dit protocol en stuur mensen weg die zich
hieraan niet willen conformeren.

