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Inleiding
In deze brochure informeren wij U over het CORONA-protocol zoals geldend voor de zaal het Leeuwenkwartier in Terneuzen. In alle
gevallen zijn de instructies van het RiVM (ge-update met richtlijnen per 16-11-2020) leidend.
(meer info op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-17-november-in-eenvoudige-taal )
Het Leeuwenkwartier wordt verhuurt zonder dat er een beheerder aanwezig is. Assistentie voor beamer of hulpmiddelen is in
deze periode niet mogelijk. U bent als huurder/gebruiker dus zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de maatregelen en
richtlijnen zoals het informeren van uw gasten of bezoekers. De normale zaalinstructies zoals vastgelegd in het huurreglement zijn
onverkort van toepassing tenzij deze in strijd zijn met dit protocol of de RiVM-regels. Dit document kan wijzigen; let altijd goed op
de versie!
Praktische regels
Stel een Corona-verantwoordelijke aan die toezicht houdt op de regels.
Om een te grote toeloop te voorkomen werkt u met reserveringen vooraf.
Verdeel de binnenkomst door het maken van een inloopperiode of het toewijzen van tijdsloten. Voorbeeld: Begint uw
activiteit normaal om 19:00 uur creëer dan nu een inloop vak van 18:30 tot 19:00 uur. Wijs een tijd toe aan iedere deelnemer.
Motiveer deelnemers om gespreid te komen.
Bij binnenkomst dient een gezondheidscheck te worden gedaan voor ALLE aanwezigen.
Een mondkapje is verplicht bij het binnenkomen, weggaan of tussentijdse verplaatsing. Een mondkapje mag worden afgedaan
tijdens het zitten.
Van aanwezigen moet zoveel als mogelijk worden geregistreerd: de datum, de tijd, de naam, het telefoonnummer en het Emailadres. Deze gegevens moeten minimaal 14 dagen worden bewaard en moeten daarna worden vernietigd. Gebruik van
deze data voor andere doeleinden dan vragen van de GGD is niet toegestaan.
De stoelen worden zodanig geplaatst dat er altijd minimaal 1,5 meter afstand is gegarandeerd tussen deelnemers.
Uitzonderingen vormen mensen uit één huishouding en kinderen jonger dan 13.
Maximaal is er ruimte voor 23 personen (ESI-normering). Dit is inclusief kinderen.
Iedereen krijgt een vaste zitplek toegewezen; er mag niet van plek worden gewisseld (gaan verzitten).
Deelnemers gaan gefaseerd de zaal uit met behulp van tijdsloten of op basis van vooraf toegewezen stoelen (bijvoorbeeld
linkse rij als eerste de zaal verlaten).
In de garderobe, de entree en de keuken mag maximaal 1 persoon tegelijk aanwezig zijn.
In de algemene toiletgroep is één toilet beschikbaar. Het MiVa toilet is eveneens beschikbaar.
U stelt iemand aan al verkeersregelaar om foutief lopen of drukte’s op één plek te voorkomen.
Communiceer hygiëne-maatregelen onderling èn met bezoekers (bijvoorbeeld in de uitnodiging maar ook als inleiding bij uw
presentatie of bijeenkomst)
In de zaal, de keuken en de hal wordt zoveel mogelijk eenrichtingsroute/verkeer toegepast.
Ventileer zoveel mogelijk door gebruik van deuren, schuifpui of het keukenraam. Wees attent op het sluiten van deuren en
ramen bij het weggaan.
Voor het weggaan worden alle gebruikte tafels, stoelen en de keuken schoongemaakt.
Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen
klachten heeft, mag je naar buiten;
blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);
houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden
hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
draag in de binnenruimte een neus-mond-masker zolang u niet zit;
ga voordat je naar de zaal komt nog thuis naar het toilet;
was voor je bezoek aan de zaal thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
was je handen met water en zeep voor en na het bezoek aan de zaal;
vermijd het aanraken van je gezicht;
schud geen handen;
voor bezoekers: kom niet eerder dan 5 minuten voor de aanvang en ga direct na de sluiting naar huis. Blijf niet in groepjes
“hangen”;
voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
Ontsmet bij binnenkomst uw handen.
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GEZONDHEIDSCHECK en REGISTRATIE
Beantwoord de volgende vragen:
Had je last van hoestklachten in de afgelopen 24 uur?

nee

ja

Had je last van neusverkoudheid in de afgelopen 24 uur?

nee

ja

Had je last van koorts (boven 38° C) in de afgelopen 24
uur?

nee

ja

Had je last van benauwdheidsklachten in de afgelopen 24
uur?

nee

ja

Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of
benauwdheidsklachten?

nee

ja

Heb je het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7
dagen vastgesteld?

nee

ja

Heb je een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus en
heb je in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar
gehad terwijl hij/zij nog klachten had?

nee

ja

Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad
met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?

nee

ja

Het invullen van de registratie is op vrijwillige basis. Gegevens worden door uw
organisatie (niet Stichting Speeltuin Oranjekwartier) 14 dagen bewaard en mogen
alleen worden verstrekt aan de GGD.
Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw E-mail-ades
Datum
evt.: tafelno
evt.: tijdstip

