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Volgens richtlijnen van de rijksoverheid kunnen de dorps- en buurthuizen en ontmoetingscentra
weer open vanaf 1 juni 2020.
De openstelling is voor maximaal 30 mensen gasten, dus exclusief personeel/vrijwilligers, uitgaande
van de basisregels van 1,5 meter afstand.
Ons gebouw volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid dat wil zeggen:
•
•
•
•
•
•

Tussen volwassenen houdt men 1.5 meter afstand.
Iedereen wast zijn handen veelvuldig en tenminste 20 seconden, met zeep.
Er worden geen handen geschud.
Niezen/hoesten in je elleboog.
Blijf uit je gezicht.
Als je klachten hebt die kunnen wijzen op Covid 19 heb je GEEN toegang tot het dorpshuis.

Daarbij treffen wij aantal extra maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. In dit
protocol leggen we vast hoe we dit veilig kunnen doen. Per hoofdstuk worden de volgende zaken
behandeld:

1
1.1

We hebben besloten om weer (beperkt) open te gaan als buurthuis
Het protocol:

Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor coronamaatregelen aanwezig is.
Om ons buurthuis veilig te kunnen gebruiken hebben we dit speciale protocol opgesteld met daarin
per ruimte een maximaal aantal aanwezigen ouder dan 12 jaar.
afstandsregel 1 persoon = 1,5*1,5*3,14=7,07 m2
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1.2

Wie is verantwoordelijk voor het gebouw?

De eigenaar van het gebouw is Alwel; Roosendaal.
Het bestuur is bereikbaar op nummer: 06-18680990

1.3

Wie is verantwoordelijk voor het beheer?

Jan Brouwers is onze beheerder en tevens uitbater van Gastvrij De Schalm en bereikbaar op
nummer: l

1.4

Zijn er andere protocollen van toepassing op het gebouw?

Wat betreft het Dorpshuis is dit het enige protocol.
Gebruikers zoals fysiotherapeut, binnensportactiviteiten en bibliotheek dienen zich uiteraard ook te
houden aan de protocollen specifiek voor hun branche.
Let op: De Gebruiker is zelf verantwoordelijk is voor toezicht op hun klanten/cliënten/bezoekers en
dienen hen zelf te attendeert op de regels.

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

Toegang tot het gebouw

Het gebouw is toegankelijk via de voordeur.

2.2

Capaciteit

In het Dorpshuis mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn; exclusief personeel/vrijwilligers die
een activiteit leiden.

2.3

Route

In de hal goed rechts houden zoals in het verkeer. En buitengangers hebben voorrang op mensen die
naar binnen willen.

Zo gaan we met elkaar om en wat verwachten we van u:
Via mail is dit protocol verspreid. Zowel aan bestuur, de beheerder en de gebruikers. En met klem is
verzocht dit protocol onder leden te verspreiden
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.
Via Facebook en onze website is dit protocol ook nog verspreid. Daarbij hangt op iedere ruimte een
papier met het maximum aantal aanwezigen ouder dan 12 jaar.
De vrijwilligers werkzaam in ons gebouw zijn allemaal op de hoogte van de voor hen relevante
onderdelen van dit protocol. Vrijwilligers geven het goede voorbeeld en laten daarmee duidelijk zien
wat we ook van bezoekers verwachten.
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.

Datum: 31-5-2020
Naam: Silvia Heijnen namens bestuur

