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Buurtcentrum de Wende volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de
Rijksoverheid.

Maatregelen voor bezoekers
➢ Was vaker je handen.
➢ Nies in je elleboog.
➢ Gebruik papieren zakdoekjes.
➢ Schud geen handen.
➢ Houd 1½ meter afstand van elkaar
(voor kinderen tot 12 jaar geldt dit niet).

➢ Bij klachten zoals hoesten, keelpijn, verkoudheid en/of koorts blijf thuis.
➢ Bij ernstige symptomen zoals koorts (vanaf 38 graden Celsius) of
benauwdheid moet het hele huishouden thuisblijven.
➢ Maak gebruik van de aangegeven looproutes
➢ Graag 1 persoon naar het toilet per keer
➢ Tafels en stoelen staan op 1,5 meter afstand en mogen daarom niet
worden verplaatst
➢ Hang uw jas niet aan de kapstok maar over uw eigen stoel
➢ Zoveel mogelijk pinnen
➢ Het gebruik van een mondkapje is verplicht
(voor kinderen tot 12 jaar geldt dit niet)

Als een bezoeker ziekteverschijnselen vertoont, wordt deze persoon
verzocht naar huis te gaan.
Vanuit buurtcentrum de Wende zijn de volgende aanvullende maatregelen genomen:
➢ In iedere ruimte zijn desinfecterende handgel/zeeppompje, papieren doekjes en
oppervlaktesprays beschikbaar.
➢ Er worden handschoenen gedragen in de keuken en bar.
➢ Koffie/thee wordt geschonken in kartonnen bekers en er wordt individueel verpakte
suiker en melk gebruikt.
➢ In geval van een calamiteit is er beschermingsmateriaal aanwezig.
➢ Er wordt gebruik gemaakt van looproutes, aparte in- en uitgangen en er zijn
wachtplekken gemarkeerd voor het toilet
➢ Alle tafels en stoelen staat minimaal 1,5 meter uit elkaar en er zijn looppaden
➢ Er mogen maximaal 30 bezoekers tegelijkertijd in het buurtcentrum verblijven
➢ Vrijwilligers en medewerkers houden altijd 1,5 meter afstand
➢ Tussen de activiteiten door wordt voldoende tijd gereserveerd voor een tussentijdse
schoonmaak. Hiervoor is een schoonmaakprotocol (op verzoek in te zien) en checklist
gemaakt.

Verantwoordelijkheid
Bestuur
Het bestuur maakt beleid, protocollen en communicatieplan. Licht verenigingen, huurders
en andere gebruikers in over de maatregelen. Brengt veiligheidsvoorzieningen aan zoals
informatieposters, hygiëneregels, looproutes, etc. Het bestuur spreekt mensen aan op hun
gedrag als daar aanleiding toe is.
Bezoekers
Bezoekers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. Het bestuur is niet verantwoordelijk
voor constante controle en afdwingen naleving, maar zal mensen en verenigingen wel
aanspreken als daar aanleiding toe is.
Verenigingen/huurders
Verenigingen/huurders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun leden en spreken
indien nodig de leden aan op hun gedrag. Huurders/activiteitenbegeleiders moeten tekenen
dat ze op de hoogte zijn van de richtlijnen die ter plaatse gelden.
Onderstaande huurder/activiteitenbegeleider verklaart kennis te hebben genomen van het
bezoekersprotocol en zich ertoe te verbinden om zijn/haar eigen bezoekers/leden aan te
spreken op gedrag dat in strijd is met deze regels zolang dit protocol van kracht is.

