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Betreft:

Protocol Hoeflo inzake Corona

Dit protocol geldt voor Dorpshuus Hoeflo vanaf 13 november 2021. Op aanwijzing van de
overheid of door omstandigheden kan dit protocol worden aangepast.
Dorpshuus Hoeflo vervult een belangrijke sociale functie in onze gemeenschap. Het bestuur
van Dorpshuus Hoeflo wil op een verantwoorde wijze haar bezoekers de mogelijkheid geven
van het gebouw gebruik te maken.
Dit protocol zoals het bestuur van Dorpshuus Hoeflo heeft vastgesteld wordt door de besturen
van de vaste gebruikers getekend voor gezien en akkoord. De besturen informeren haar leden
hierover. Wij zijn samen verantwoordelijk voor een veilig dorpshuus.
1

Algemene RIVM- richtlijn
Veiligheidsrisico’s
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Thuisblijfregels

De meest actuele RIVM-richtlijn is het
uitgangspunt,
• Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen
bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
• Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd
contact met anderen, ook als zij gevaccineerd
zijn.
• 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm
jezelf en anderen.
• Schud geen handen.
• Was vaak en goed je handen.
• Hoest en nies in je elleboog of in een papieren
zakdoek.
Dorpshuus Hoeflo past de adviezen en richtlijnen
van het RIVM toe. Dat betekent dat u thuisblijft
bij de volgende klachten:
• Verkoudheid
• Niezen
• Hoesten
• Keelpijn
• Moeilijk ademen
• Koorts.
Specifiek zijn er de volgende maatregelen van
kracht:
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Personeel en andere mensen met coronagerelateerde klachten komen niet naar
Dorpshuus Hoeflo.
Conform richtlijn RIVM: wanneer iemand
gedurende de dag corona gerelateerde klachten
ontwikkelt, maakt deze persoon dat terstond
kenbaar en gaat naar huis.
Dit protocol wordt strikt gehandhaafd.
Mensen die zich hieraan niet willen conformeren
worden weggestuurd.
Hoeflo is een voor publiek toegankelijk gebouw.
Bij het betreden van Hoeflo is iedereen vanaf 13
jaar verplicht een mondkapje te dragen en 1,5
meter afstand tot anderen te houden. In
paragrafen 8, 10 en 11 wordt aangegeven
wanneer het mondkapje mag worden afgedaan.
Dorpshuus Hoeflo draagt er zorg voor dat de
algemene hygiënevoorschriften van het RIVM
zoveel mogelijk wordt nageleefd.
•
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Handhaving en wegstuurbeleid
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Mondkapjes dragen
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Hygiëne maatregelen

De hygiëne maatregelen hangen bij de ingang en
op verschillende plaatsen in het pand. Bij het
betreden van Dorpshuus Hoeflo dienen de handen
te worden ontsmet.
Op deze plekken staan hygiëne-artikelen ook
klaar voor gebruik.
Het gaat om:
• Desinfecterende hand-gel
• Zeeppompje
• Papieren handdoekjes
• Desinfecterende doekjes
• Oppervlakte sprays
De beheerder(s) en de dienstdoende vrijwilligers
zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze
hygiënemaatregelen.
Als er activiteiten zijn zonder beheerder, wijst de
gebruikersorganisatie zelf een
coronaverantwoordelijke aan.
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Hygiëneregeling
gebruiksmiddelen

Gebruiksmaterialen (zoals bijvoorbeeld koffie/theekannen) en de werkplek worden na gebruik
ontsmet in het geval deze door meerdere mensen
gebruikt worden.
Contactpunten worden regelmatig
schoongemaakt. Hierbij valt te denken aan de
pinterminal, deurknoppen en andere
contactoppervlakken.
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Gebruikers worden erop gewezen dat zij
regelmatig hun handen wassen.
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Schoonmaak

Wekelijkse intensieve schoonmaak door
personeel van het gehele pand.
Dagelijkse schoonmaak na afloop van een
activiteit door personeel.
Objecten die door bezoekers aangeraakt kunnen
worden, zoals prullenbakken en
balieoppervlakten, worden dagelijks regelmatig
schoongemaakt. Gezamenlijke voorwerpen
(gereedschap en dergelijke) worden niet
uitgewisseld.
Verzocht wordt zo weinig mogelijk aan te raken!
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Sport

9.

Bioscoop/concert/theater
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Kunst- en cultuurbeoefening
(Muziekles, schilderles e.d.)

Sporters van 18 jaar of ouder moeten een
geldige coronacheck (QR code) bij zich
hebben, alsmede een identiteitsbewijs.
Toeschouwers zijn niet toegestaan.
• Gebruikte sport- en spelmaterialen dienen
door de gebruikers regelmatig en in ieder
geval na afloop te worden gedesinfecteerd
met schoonmaakmiddel of
alcoholhoudend desinfectans.
• De sportverenigingen zijn zelf
verantwoordelijk voor de naleving van
voorschriften van hun sportbond, alsmede
het controleren van de QR code.
Na het tonen van een groene QR code mag de
sporter het mondkapje af doen.
Coronamaatregelen evenement binnen
• Voor evenementen geldt dat het
coronatoegangsbewijs verplicht is,
alsmede een vaste zitplaats. Evenementen
sluiten uiterlijk om 18.00 uur.
• De 1,5 meter afstand regel vervalt.
• Iedereen boven de 13 jaar moet een
coronatoegangsbewijs laten zien.
• Iedereen boven de 14 jaar moet naast een
coronatoegangsbewijs een identiteitskaart
laten zien.
Bij voorstellingen (bioscoop, theater e.d.) geldt
de sluitingstijd van 18.00 uur niet.
•

-

Deelnemers aan reguliere activiteiten van
VIOS, SDG e.d. gaan naar hun zaal en
vaste zitplaats, waar het mondkapje af
mag. Ze houden 1,5 meter afstand tot
anderen. Bij verplaatsing binnen Hoeflo
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Horeca, café, vergaderzalen en
repetitieruimtes
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Maar bovenal
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Geldigheidsduur van dit
protocol

moet het mondkapje weer gedragen.
Afhalen bij de horeca is toegestaan (met
mondkapje!)
- Deelnemers aan niet reguliere activiteiten
of reguliere activiteiten zonder vaste
zitplaats van 18 jaar of ouder moeten een
coronatoegangsbewijs tonen, waarna het
mondkapje af mag.
- Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk
voor de naleving van de richtlijnen,
inclusief (indien van toepassing) het
controleren van de QR code.
Het café is open tot 20.00 uur.
Betreden café,
• Iedereen boven de 13 jaar moet een
coronatoegangsbewijs laten zien.
• Iedereen boven de 14 jaar moet naast een
coronatoegangsbewijs een identiteitskaart
laten zien.
• Aanwezigen hebben een vaste zitplaats.
Vergaderzalen en repetitieruimtes:
• Deelnemers aan zakelijke activiteiten van
13 jaar of ouder moeten een geldige
coronacheck (QR code) bij zich hebben,
alsmede een identiteitsbewijs (vanaf 14
jaar).
• Deelnemers hebben een vaste zitplaats.
• Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk
voor de naleving van de richtlijnen,
inclusief het controleren van de QR code.
Gebruik uw gezonde verstand. Het tegengaan
van de verspreiding van het COVID-19 virus
(corona) is een gedeelde verantwoordelijkheid
van Dorpshuus Hoeflo en haar gebruikers.
Dit protocol is geldig totdat er vanuit het
ministerie andere maatregelen afgekondigd
worden. Als dit het geval is zal bekeken worden
of dit protocol voldoet of dat er een aanpassing
nodig is.

Getekend voor gezien en akkoord op

(datum)

Het bestuur van

(instelling)
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