CORONA PROTOCOL SPEELTUIN ORANJEKWARTIER
versie 2020-12-15

De speeltuin is alleen geopend onder begeleiding van een toezichthouder of de beheerder van
speeltuin Oranjekwartier.
Dit protocol bevat niet de regels voor het Leeuwenkwartier (dat heeft een eigen protocol) maar
uitsluitend voor de speeltuin en de daarbij behorende ruimtes zoals kantoor (entree) en toilet.
Het protocol verantwoord spelen zoals opgemaakt door de gemeente Terneuzen geldt als leidraad bij
de totstandkoming van dit document.
De in dit document bedoelde speelactiviteiten en de gedeeltelijke openstelling van de speeltuin-is
mogelijk op basis van de per 29 april geldende noodverordeningen en daarna verschenen
adviezen van het RiVM en laatst aangepast op 14 december 2020.
De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de noodverordening. Bij (herhaaldelijk)
overtreden van de noodverordening zijn maatregelen mogelijk zoals het uitsluiten van deelname van
(groepen van) personen tot zelfs het sluiten van de accommodatie. Zodra de overheid de
noodverordening versoepelt of verscherpt dient dit document te worden aangepast aan de nieuw
ontstane situatie.

1. Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
•

•
•
•
•
•
•
•

Voor alles geldt: volg de algemene richtlijnen van het RIVM:
- 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 kind weer
spelen en naar buiten;
- blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus
(COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek
kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
- wanneer er tijdens het spelen in de speeltuin klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis;
- houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw
huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
- hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
ga voordat je naar de speeltuin gaat nog thuis naar het toilet;
was voor je speeltuinbezoek thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
was je handen met water en zeep voor en na bezoek speellocatie;
vermijd het aanraken van je gezicht;
schud geen handen;
voor bezoekers: kom niet eerder dan 5 minuten voor opening van de speeltuin aan en ga
direct na het verlaten van de speeltuin naar huis;
voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.

2. Communicatie
•
•
•
•
•
•

Op dagelijkse basis is de leiding van de speeltuin in handen van de dienstdoende vrijwilligers
en eventuele aanwezige beheerders;
Aanspreekpunten naar buiten toe en in geval van calamiteiten zijn Ronald Roelands en Joke
de Loof (contactgegevens in bijlage);
Toezichthouders krijgen vooraf een handleiding waar ze op moeten letten en hoe te handelen;
Hygiëneregels worden opgehangen bij binnenkomst in de speeltuin en bij de toiletgroep;
Regels met betrekking tot gedrag worden opgehangen bij binnenkomst en vermeld op de
externe communicatiekanalen;
Aanvullende regels voor gebruikers en bezoekers zijn in dit document vastgelegd in bijlagen.
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3. Praktische werkwijze
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Op dagelijkse basis is minimaal 1 toezichthouder, tevens corona-verantwoordelijke, aanwezig;
Maximaal mogen 100 volwassen bezoekers in de speeltuin aanwezig zijn;
Bezoek aan de speeltuin is mogelijk door aanschaf van een dagticket;
Betalen gebeurd bij voorkeur contactloos;
Voor de loketten zijn plexiglas afschermingen geplaatst om de vrijwilligers af te schermen van
de gasten;
Op het toegangpad naar de speeltuin worden strepen gezet op 1,5 meter als
afstandsmarkering;
Alle zitgelegenheden worden op een afstand van minimaal 2 meter van elkaar gezet; gezien
de beschikbare ruimte zal deze afstand ruim worden toegepast;
Er is een aparte – door 1,5 meter gescheiden - in- en uitgang;
Er is een scheiding gemaakt tussen de looproute vanuit de speeltuin naar het loket en de
binnenkomende looproute; ook hier staan wachtstrepen op 1,5 meter;
De toiletruimte is open en wordt regelmatig schoon gemaakt; schoonmaakmiddel en
handschoenen zijn aanwezig;

BIJLAGE: Richtlijnen te communiceren met bezoekers
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Als kind wordt beschouwd iedereen jonger dan 13 jaar;
informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de
aanwijzingen van de toezichthouders opvolgen;
breng je kind(eren) niet naar de speeltuin als je kind klachten heeft van neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid en/of koorts;
kom zoveel mogelijk alleen of met één ander persoon uit je gezin;
In de buitenlucht mag de groepsgrootte maximaal uit 2 personen bestaan. Uitgezonderd van
deze regel zijn kinderen jonger dan 13 jaar en leden van één huishouding.
U betaald zoveel mogelijk contactloos of met pin.
breng je kind(eren) niet naar de speeltuin als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38
C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind
weer laten buiten spelen;
breng je kind(eren) niet naar de speeltuin als iemand in jouw huishouden positief getest is op
het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je kind tot 14 dagen na het laatste contact met
deze persoon nog ziek kan worden, moet je kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste
contact;
kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang naar de speeltuin en wacht op ruime afstand van
andere wachtenden;
volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie en toezichthouders;
verlaat bij het weggaan direct de speeltuin en blijf er niet staan; verzamel niet voor de uitgang,
ga direct naar huis.
volg altijd de aanwijzingen op van de speeltuinmensen;

BIJLAGE: Richtlijnen te communiceren met vrijwilligers
•
•
•
•
•
•
•

kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer;
bereid je goed voor op de regels.
blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden,
moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;
help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat
niet gebeurt;
Communiceer rustig; niemand zit te wachten op conflictsituaties. Mensen kunnen in deze
periode meer gespannen zijn, hou daar rekening mee.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1,5 meter afstand met alle kinderen, mede-toezichthouders of begeleiders van het kind (geen
lichamelijk contact);
Laat pleisters zoveel als mogelijk door de ouders/begeleiders zelf plakken;
Blijf zoveel mogelijk binnen. Moet je naar buiten tijdens de openingstijd dan is het advies een
mond-neus-masker op te zetten.
Er mogen maximaal 2 personen in het kantoor aanwezig zijn; kom daar enkel indien
noodzakelijk;
volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak;
laat kinderen niet eerder toe dan de openingstijd. De kinderen moeten na afloop direct
vertrekken. Er mag niet worden verzameld bij de in- of uitgang;
laat kinderen gefaseerd binnen;
hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
was of desinfecteer je handen regelmatig;
blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid
of koorts;
Maximaal mogen 100 volwassenen in de speeltuin aanwezig zijn. De telling van het aantal
volwassenen zit in de kassa van de speeltuin.
Maximaal mogen 2 volwassenen (13 jaar of ouder) tegelijkertijd de kassa passeren. Een
uitzondering vormen mensen uit één huishouding en kinderen jonger dan 13 jaar.

BIJLAGE: communicatie
Verantwoordelijk voor de uitvoering van de corona-regels:
Ronald Roelands, van Diemenstraat 11, 4535 AP Ternezuen
0115695793 / 0654336200 / info@oranje-kwartier.nl
Joke de Looff, Irenestraat 14, 4532 BH Terneuzen
0115613327 / jokedelooff@zeelandnet.nl

