Coronaprotocol VDO – dorpshuis Diggelschip
Molenweg 18 9984XD Oudeschip
Secr. Erik Dijkshoorn
www.oudeschip.nl info@oudeschip.nl
Versie 02
6-5-2020

1

We hebben besloten om weer (beperkt) open te gaan als dorpshuis

Vanuit de rijksoverheid gezien kunnen de buurthuizen en ontmoetingscentra weer open van
1 juni voor maximaal 30 mensen, uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. Ons
buurthuis volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid.

Opening van ons gebouw
We willen weer graag open zodat de mensen weer bijeen kunnen komen in het dorpshuis om onder
ander gezellig een glaasje kunnen drinken en de mensen weer een patatje kunnen eten op de
zaterdagavond.
Het protocol:
Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor coronamaatregelen aanwezig is. Om ons
buurthuis veilig te kunnen gebruiken hebben we dit protocol opgesteld.
Het protocol is in richtlijnen van het RIVM en doorgenomen en getoetst op het Diggelschip door het
bestuur van VDO.
Randvoorwaarden (algemene gegevens van het buurthuis)
Gemeente Het Hogeland is de eigenaar van het dorpshuis Diggelschip, we hebben tevens
geïnformeerd bij de gemeente of er nog andere randvoorwaarden zijn voor onze heropening.
Welke openingstijden hanteren we?
De normale openingstijden worden gehanteerd.
Wie is verantwoordelijk voor het gebouw?
Gemeente Het Hogeland is eindverantwoordelijk voor het gebouw.
Wie is verantwoordelijk voor het beheer?
Beheer van het gebouw gebeurt door Vereniging Dorpsbelangen Oudeschip.
Wie zijn onze gebruikers?
De bewoners van Oudeschip zijn onze gebruikers.
Zijn er andere protocollen van toepassing op het gebouw?
Er zijn geen protocollen van toepassing op het gebouw.
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Routing en inrichting
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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.
Het buitenterrein
Het buitenterrein is publiekelijk toegankelijk en eventueel af te sluiten met de hek.
De picknicktafel die we vorig jaar hebben gekregen staat weer op het plein. Ook hier dient men zich
te houden aan 1,5 meter afstand.
Toegang tot het gebouw
De toegang tot het gebouw blijft normaal via de hoofdingang.
Wel geld hier, rechts aanhouden, waar geen anderhalve meter ruimte is, ruggelings passeren en geen
oponthoud veroorzaken door bijvoorbeeld praten, roken, enz.enz.
Bij de ingang is een ontsmettingszuil geplaatst en mensen die het dorpshuis betreden zijn verplicht
om dit te gebruiken.
Capaciteit
De totale capaciteit van het gebouw is groter dan dat er gebruikt wordt.
Route
We leggen voorlopig geen routes aan maar attenderen mensen erop dat ze rechts aan moeten
houden en waar geen anderhalve meter mogelijk is, ruggelings te passeren en verder geen
oponthoud te nemen.
Inrichting ruimtes
Aan de bar kunnen nu maar 4 personen zitten, meer is niet mogelijk.
Verder zijn de tafels ruimer van opzet gezet.
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Zo treffen we extra maatregelen voor beheer en hygiëne

Het bestuur en beheer treft extra maatregelen. We maken een aantal aanvullende afspraken en
nemen een aantal maatregelen die zorgen voor een verantwoord gebruik.
Over de toegang tot de locatie spreken we af
Degene die achter de bar staat opent het dorpshuis en sluit ook weer af.
Zo geven we instructies aan beheerders en gebruikers
Dit Coronaprotocol mag gezien worden als instructie middel en kan mondeling worden toegelicht
door het bestuur als er nog meer vragen zijn.
Deze extra schoonmaak maatregelen treffen we:
Voordat het dorpshuis wordt geopend dient alles schoon gemaakt te zijn.
Voor het afsluiten dienen de bar, keuken, tafels en handgrepen ze zijn gereinigd.
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Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we:
 Handalcohol, bij de ingang, handschoenen en extra zeep en handdoeken, mondkapjes? En in
het horecagedeelte: geen gebruik van (thermos) kannen, wel melkcupjes en suikerzakjes,
niet gebruiken van de spoelbak voor glazen, dus gewoon in de afwasmachine.
 Bar en keukenpersoneel dragen handschoenen. Overige bescherming is niet nodig.
 Tafels / bar dienen na iedere wisseling van bezoekers schoongemaakt te worden met
desinfecterende middel.
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Zo gaan we met elkaar om

Iedereen houdt zich in ieder geval aan de landelijke richtlijnen.
De algemene maatregelen moeten altijd in acht genomen worden, die zijn:









Was vaker je handen
Nies in je elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes
Schud geen handen
Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar (kinderen tot 12 jaar hoeven geen afstand bewaren)
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
huishouding thuis blijven
Al een bezoeker ziekteverschijnselen vertoont, wordt deze persoon verzocht om naar huis te
gaan.

Gebruikers van ruimtes/zalen
• Maximaal 4 personen aan één tafel en aan de bar. Er mogen maximaal 4 verschillende personen
aan één tafel zitten op 1,5 meter afstand. Dit geldt niet voor mensen uit hetzelfde huishouden. Dit
geldt ook voor de bar.
• Betaal zoveel mogelijk contactloos en met de pin. Weer zoveel mogelijk contant geld en maak
gebruik van een pinautomaat en het liefst contactloos, zodat er zo weinig mogelijk
besmettingsgevaar is.
• Hang jassen niet aan de kapstok, maar over de stoel die men gebruikt. Om drukte bij de kapstokken
te vermijden is het raadzaam om bezoekers hun jassen mee te laten nemen en over hun eigen stoel
te leggen.


Ook bij de toiletten dient men zich te houden aan 1,5 meter afstand. Na bezoek aan toilet
handen wassen.

Dat betekent dat we elkaar groeten zonder elkaar aan te raken en elkaar dus ook geen hand geven.
Als je toch moet niesen 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 2 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.
Dit verwachten we van onze bezoekers
We verwachten dat de bezoekers zich aan de regels houden.
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Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers
Er hangen posters op met voorschriften, er staat veel op onze website (www.oudeschip.nl) en het
staat op facebook.
Bezoekers zijn verantwoordelijk voor:
• Bezoekers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag Het bestuur is niet verantwoordelijk voor
constante controle en afdwingen naleving maar zal wel mensen aanspreken als daar aanleiding toe
is.
Verenigingen/huurders zijn verantwoordelijk voor:
• Besturen van verenigingen en huurders zijn medeverantwoordelijk voor het gedrag van hun leden
en spreken indien nodig de leden aan op hun gedrag.
Zo organiseren we onze vrijwilligers
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. (Vrijwilligers dienen zich ook te houden van 1,5 meter
afstand van elkaar, mits ze uit hetzelfde gezin komen dan geld de 1,5 meter regel niet.)
Mocht je mensen met mogelijke COVID-19 klachten kennen, of heb je het zelf, ga niet als vrijwilliger
in het gebouw werken.
Zo maken we duidelijk wat we verwachten van onze vrijwilligers
De vrijwilligers die in het gebouw zijn moeten zich aan de algemene richtlijnen, maar ook de inhoud
van dit protocol houden.

Mocht het niet duidelijk zijn, kan men terecht bij de secretaris van VDO.
We hebben in de programmering rekening gehouden met de capaciteit van ons gebouw
Er kunnen geen activiteiten plaats vinden met meer dan 30 personen.

6. Vervolgstappen:
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.
Beschrijf eventuele vervolgstappen en scenario’s. Wanneer evalueren we dit weer. Is er een speciaal
team hiervoor verantwoordelijk?
Datum:25-05-2020
Voorzitter VDO: J.H.Kap
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